INFORMATIVO REFERENTE AO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS 001/2015

Informamos que o teste de Aptidão Física - TAF, de caráter eliminatório, conforme item 6.2 do Edital,
será realizado dia 18/09/2015 ás 8:00 horas no Ginásio de Esportes do Parque Municipal da Uva,
situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771- Centro – Colombo/PR apenas para os candidatos
convocados através da ERRATA do Edital 071/2015 ( Merli Lucia Fontoura Leal, Priscila Maranin da
Silva, Mirian Rodrigues da Silva Mendes, Ana Maria Paes, Jéssica da Silva Cardoso e Silvana Cassemiro
Roque) e os candidatos dos Editais 075 e 076/2015. Os candidatos deverão apresentar-se com 30 minutos
de antecedência, às 07h30min, sob pena de eliminação.
O candidato deverá apresentar documento de identidade original e Atestado Médico legível emitido
no máximo até 05 (cinco) dias corridos antes da data da prova, que certifique especificamente estar
apto para o esforço físico ao qual será submetido.
O atestado médico deverá conter, de forma legível, a data de emissão, bem como carimbo com o
nome do médico e o nº de inscrição no C.R.M.
Deverá também estar alimentado e com roupa apropriada para prática desportiva, ou seja, calção
para homens, bermuda para mulheres, camiseta, meia e tênis.
Não haverá repetição na execução dos testes, exceto nos casos em que a banca examinadora concluir pela
ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado o seu
desempenho.
O aquecimento e preparação para o Teste de Aptidão Física são de responsabilidade do próprio candidato,
não podendo interferir no andamento do PSPP.
O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Colombo publicará o resultado do Teste de
Aptidão Física, como Apto ou Inapto, ficando os candidatos considerados inaptos excluídos do referido
PSPP.

Colombo, 11 de setembro de 2015.
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Presidente da Comissão do Processo Seletivo Público de Provas 001/2015

