
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
EDITAL DE CONCURSO N.º 118/2016 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONSIDERANDO O DISPOSTO NO INCISO II DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NOS TERMOS 
DA LEI MUNICIPAL N.º 5.598, DE 15/09/2010, 

TORNA PÚBLICO 
Para conhecimento dos interessados, após a verificação de regularidade pela Comissão Organizadora de 
Concursos Públicos e a Empresa responsável pela organização e coordenação do Concurso Público, 
CONSULPLAN, e em virtude da inevitável suspensão da prova de aptidão física realizada no dia 08 de maio de 
2016, por motivo de força maior conforme Comunicado publicado em 11/05/2016, a CONVOCAÇÃO PARA 
CONTINUIDADE DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA, de caráter apenas eliminatório, conforme normatizado pelo 
item 5 do Edital n.º 029/2016, de 23 de fevereiro de 2016, para o cargo de Guarda Municipal: 
 

1. DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 
 

1.1 A prova de aptidão física tem como objetivo verificar a condição física do candidato para o exercício do cargo 
de Guarda Municipal, e será composta de exercícios físicos que avaliem parâmetros de força, coordenação e 
equilíbrio dinâmico e/ou flexibilidade, potência muscular, capacidade aeróbica, anaeróbica e velocidade, sendo 
que os candidatos, nesta etapa, terão seus resultados expressos como APTO ou INAPTO, não influindo na 
classificação geral do cargo. 

 

2. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
 

2.1 Ficam convocados para a realização da 3ª Fase - Teste de Resistência Física: Corrida de Meia Distância, que 
compõe a prova de aptidão física, os candidatos a seguir relacionados:  

Inscrição Nome Data Horário 

686000621 Leonardo Ikeda Kobayashi 21/05/2016 08h00min 

686000986 Lucas Luis Baumgartner 21/05/2016 08h00min 

686000405 Luciano Souza Oliveira 21/05/2016 08h00min 

686000779 Maicon Luiz Rodrigues 21/05/2016 08h00min 

686000506 Maikon Piza da Silva 21/05/2016 08h00min 

686000032 Marcelo Ferreira dos Santos 21/05/2016 08h00min 

686000827 Marcelo Jose da Silva 21/05/2016 08h00min 

686001222 Marcelo Ribeiro do Nascimento 21/05/2016 08h00min 

686000718 Marcio Gomes Minosso 21/05/2016 08h00min 

686001842 Marcio Jose Galvao 21/05/2016 08h00min 

686000724 Marcos Antonio Barros de Almeida 21/05/2016 08h00min 

686000453 Marcos Aurelio da Silva 21/05/2016 08h00min 

686000166 Marcos Cordeiro 21/05/2016 08h00min 

686001865 Mulian Givar Muraro 21/05/2016 08h00min 

686001232 Nivaldo Caldas Lacerda 21/05/2016 08h00min 

686001292 Nivaldo Fagundes Junior 21/05/2016 08h00min 

686000558 Otávio Campos Velho Gloria 21/05/2016 08h00min 

686000094 Oziel Augusto de Queiroz 21/05/2016 08h00min 

 
2.2 Ficam convocados para a realização da 1ª Fase - Teste de força de membros superiores: Flexão de barra 

fixa, da 2ª Fase - Teste de Agilidade: Shuttle Run e da 3ª Fase - Teste de Resistência Física: Corrida de 
Meia Distância, que compõem a prova de aptidão física, os candidatos a seguir relacionados:  
 

Inscrição Nome Data Horário 

686000630 Pablo Renan Sebbenn 21/05/2016 09h00min 

686001525 Rafael Cavalheiro 21/05/2016 09h00min 
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Inscrição Nome Data Horário 

686000816 Rafael Costa da Silva 21/05/2016 09h00min 

686001188 Rafael Ferreira de Souza 21/05/2016 09h00min 

686002064 Rafael Luis da Silva 21/05/2016 09h00min 

686000589 Roberto Polis de Souza 21/05/2016 09h00min 

686000022 Robson Langner Nonato 21/05/2016 09h00min 

686000069 Romulo de Souza Neto Alves 21/05/2016 09h00min 

686000556 Stefano dos Santos Pinto 21/05/2016 09h00min 

686001134 Thiago Clayton Dorneles 21/05/2016 09h00min 

686000652 Thiago de Oliveira 21/05/2016 09h00min 

686001187 Tiago Konarzewski 21/05/2016 09h00min 

686001667 Vagner Aparecido do Nascimento Dias 21/05/2016 09h00min 

686001479 Valter Pagliosa 21/05/2016 09h00min 

686001366 Vitor Irineu Barth Junior 21/05/2016 09h00min 

686001441 Wanessa Bonora Bessa 21/05/2016 09h00min 

686002082 Wilyan de Oliveira Santos 21/05/2016 09h00min 

686000048 Zaqueu Domingos 21/05/2016 09h00min 

 
2.3 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob 

nenhum pretexto ou motivo, haverá segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0 
(zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 

 

3. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 
 

Local: Centro Esportivo Ciro Nardi 
Endereço: Rua Barão do Cerro Azul, n.º 484, Centro, Cascavel – PR. 
 

4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 
 

4.1 A prova de aptidão física é composta por 3 (três) fases, quais sejam: 1ª Fase: teste de força de membros 
superiores: Flexão de barra fixa; 2ª Fase: teste de agilidade: Shuttle Run; e  3ª Fase: teste de resistência física: 
Corrida de média distância. 
4.1.1 Da 1ª Fase - Teste de força de membros superiores: Flexão de barra fixa. 

 Material: barra e cronômetro. 

 Número de tentativas: 01 (uma) tentativa. 

 Tempo máximo para execução: sem limite de tempo. 

 Execução para candidatos do sexo Masculino: Ao comando “em posição”, o candidato deverá 
dependurar-se na barra com pegada livre e braços estendidos, podendo receber ajuda para atingir esta 
posição, devendo manter o corpo na vertical e sem contato com o solo. Ao comando “vai”, o candidato 
deverá elevar o corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra. Em seguida, estenderá novamente os 
cotovelos até a posição inicial. Será contado o número de movimentos completados corretamente, devendo 
soltar-se da barra somente após o comando do aplicador. 

 Não será permitido durante o teste: movimentação adicional de quadril ou pernas como forma auxiliar na 
execução da prova, encostar os pés no chão, apoiar o queixo na barra ou utilizar luvas ou qualquer outro 
artifício para proteção das mãos. 

 Quantidade mínima de repetições: 03 (três) repetições. 

 Execução para candidato do sexo Feminino: Ao comando “em posição”, a candidata deverá dependurar-
se na barra com pegada livre, mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte superior da barra, 
podendo receber ajuda para atingir esta posição, devendo manter o corpo na vertical e sem contato com o 
solo. Ao comando “vai”, depois de tomada a posição inicial pela candidata, o aplicador da prova inicia 
imediatamente a cronometragem do tempo, devendo a candidata permanecer na posição por um tempo 
mínimo 05 (cinco) segundos, devendo soltar-se da barra somente após o comando do aplicador. 
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 Não será permitido durante o teste: após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda 
física, ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, apoiar o queixo na 
barra ou utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos. 

4.1.2 Da 2ª Fase - Teste de Agilidade: Shuttle Run. 

 Material: cronômetro e 2 blocos de madeira (5cmx5cmx10cm). 

 Número de tentativas: 01 (uma) tentativa. 

 Tempo máximo para execução: 13 (treze) segundos para candidatos do sexo masculino e 15 (quinze) 
segundos para candidatos do sexo feminino. 

 Execução: O candidato deverá pegar dois blocos, um de cada vez, a uma distância de 9,14 (nove metros e 
quatorze centímetros) e deixar no local do ponto de partida. O candidato coloca-se em afastamento antero-
posterior das pernas, com o pé anterior mais próximo possível da linha de saída. Com voz de comando 
“vai”, corre em direção aos blocos, pega um bloco, retorna à linha de partida, devendo ultrapassá-la com 
ambos os pés, colocando o bloco atrás desta linha e repete esta movimentação com outro bloco. A 
interrupção do cronômetro se dará na passagem dos dois pés pela linha de delimitação e reposicionamento 
do último bloco no chão. 

4.1.3 Da 3ª Fase - Teste de Resistência Física: Corrida de Meia Distância. 

 Material: Pista aferida, marcada de 500 em 500 metros, cronômetro. 

 Número de tentativas: 01 (uma) tentativa. 

 Tempo máximo para execução: 12 (doze) minutos. 

 Distância a ser percorrida: 1.800 (mil e oitocentos) metros para candidatos do sexo feminino e 2.000 (dois 
mil) metros para candidatos do sexo masculino. 

 Execução: O início desta fase se fará sob a voz de comando “Atenção! Já!” acionando o cronômetro 
concomitantemente; um apito de orientação será dado no décimo minuto e, ao término do teste, mais um 
apito. O candidato deverá interromper a progressão ao ser dado o sinal indicativo de 12 (doze) minutos 
transcorridos desde a largada. Ao final do tempo previsto, será medida a distância percorrida a fim de 
verificar se o percurso mínimo foi cumprido. Será permitido andar durante o teste. Na medida do possível, o 
ritmo das passadas deverá ser constante durante todo o percurso.  

4.1.4 Somente participarão dos testes subsequentes os candidatos que forem considerados aptos em cada 
fase. 

4.2 Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a prova de aptidão física com roupa apropriada 
(short, camiseta, meias e tênis) para os testes específicos, munidos de documento oficial de identificação com 
fotografia, conforme 4.12.14 do Edital de Abertura n.º 029/2016, sob pena de eliminação do concurso público. 

4.3 Considerando que a presente convocação destina-se à continuidade da Prova de Avaliação Física para o cargo 
de Guarda Municipal, exclusivamente em decorrência de motivo de força maior, os candidatos estarão 
dispensados da apresentação do atestado médico indicado no item 5.6 do Edital nº 029/2016. 

4.3.1 Com vistas a resguardar a saúde e integridade física, a candidata gestante estará obrigada a apresentar o 
referido atestado emitido por médico obstetra de que está em condições de realizar os testes previstos 
neste Edital, o qual deverá conter as informações previstas no item 5.6 do edital, ficando terminantemente 
vedada a realização da prova sem a apresentação do respectivo atestado médico. 

4.4 Os candidatos convocados nos termos do item 2.1 deste Edital, considerando já haver executado parte 
dos exames na primeira aplicação, ocorrida em 08 de maio de 2016, serão submetidos apenas aos 
testes ainda não realizados.  

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

5.1 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO NESTA FASE O CANDIDATO QUE: 
a) Retirar-se do recinto da avaliação, durante sua realização, sem a devida autorização, e não estiver no local e 
no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente desclassificado; b) Não apresentar 
a documentação exigida; c) Não alcançar qualquer uma das marcas ou tempo mínimos estabelecidos nas 
provas; d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades 
presentes e/ou candidatos; e) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes ou 
tentar usar de meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova; e f) Perturbar, de qualquer modo, a 
ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
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5.2 Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer no local indicado para realização da prova 30 
(trinta) minutos antes do horário fixado para seu início, munidos do documento de identidade, caso contrário, 
não poderão efetuar a referida prova. 
5.2.1 Considerando que todos os candidatos convocados já apresentaram atestado médico na 
aplicação do dia 08 de maio de 2016, estarão dispensados da apresentação deste na prova do dia 21 de 
maio de 2016, exceto na hipótese do subitem 4.3.1 deste Edital, cuja candidata deverá apresentar novo 
atestado emitido por médico obstetra.   

5.3 Para a avaliação de condicionamento físico não será admitido o uso de equipamento esportivo, relógio, 
cronômetro, frequencímetro e similares, instrumento auxiliar ou substância química capazes de alterar o 
desenvolvimento natural do candidato, ficando a critério da Banca Examinadora a escolha aleatória de qualquer 
candidato para submissão de exames laboratoriais. 

5.4 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais 
como alterações orgânicas permanentes ou temporárias, estados menstruais, indisposições, cãibras, 
contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou 
orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de acordo com o 
escalonamento definidos pela Consulplan, o qual poderá ser realizado de forma aleatória. 

5.5 O resultado da prova de aptidão física, inclusive para os candidatos que realizaram a avaliação em 08 de maio 
de 2016, será divulgado oportunamente no site da CONSULPLAN www.consulplan.net e no site do Município 
www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento, não sendo possível o conhecimento do 
resultado via telefone, fax ou e-mail. 

5.5.1 Será considerado apto na prova de aptidão física o candidato que cumprir todos os critérios determinados 
para cada fase incluindo o número de repetições, distâncias e tempos definidos para cada fase. 

5.5.2 Caberá recurso da Prova de Aptidão Física e do seu resultado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
data de publicação do Edital de Resultado. 

5.6 Para fins de lisura na aplicação da prova de aptidão física, todas as fases serão registradas em gravação de 
áudio/vídeo ou qualquer outro meio que possibilite a sua posterior reprodução. 

5.7 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e 
legislação vigente serão resolvidos pela Comissão Organizadora de Concursos Públicos, assessorados pela 
Consulplan. 

5.8 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Cascavel, 17 de maio de 2016. 
 

       

ALISSON RAMOS DA LUZ 

Secretário de Administração 

EDGAR BUENO 
Prefeito Municipal 

 
IVO ALAERCIO ZAROR 

Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 
 

http://www.consulplan.net/
http://www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento

