
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO EDI

 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCU
em vista do Mandado de Segurança nº 
 
 
 

1. A convocação da candidata abaixo discriminada para realização de teste de aptidão física 
conforme segue: 
 
 

INSCRIÇÃO NOME 

892003 MARIANA DA SILVA 

 
 
DATA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE FÍSICO E 
APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO: 31/01/2016 (DOMINGO)
LOCAL: BRINCO DA VILA  
ENDEREÇO DO LOCAL: RUA FURTADO DE MENDONÇA, Nº. 46, VILA OPERÁRIA, MARI
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 11 HORAS
HORÁRIO DO TESTE: 11H15MIN 
 
 
2. Para a realização da Avaliação de Aptidão Física, a candidata deverá apresentar atestado médico, 

conforme modelo no Anexo I desse edital, datado de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da 

Avaliação, contendo o CRM do médico responsável, atestando estar a candidata apta para o esforço 

físico decorrente de todos os testes aos quais será submetida no decorrer da respectiva

sem ressalva de testes, em conformidade com  Anexo IV  e item 7.4, folhas 31 a 34 do Edital de 

Abertura do Concurso Público nº.  030/2012

Minutos e Resistência Abdominal. 

 

 

MUNICÍPIO DE MARINGÁ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 030/2012-SEADM 

PUBLICAÇÃO Nº 003/2016 

 
 
Convocação para realização de teste físico, em 
atendimento ao despacho judicial expedido em 

09/12/2015 pelo Juiz da 1ª   
Pública de Maringá, nos autos de Mandado de 
Segurança nº 0028127-56.2012.8.16.0017
relativo ao Concurso Público aberto pelo Edital nº 
030/2012-SEADM. 

ÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, no uso de suas atribuições lega
em vista do Mandado de Segurança nº 0028127-56.2012.8.16.0017, TORNA PÚBLICA:

A convocação da candidata abaixo discriminada para realização de teste de aptidão física 

CARGO 

MARIANA DA SILVA ALMEIDA AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS (FEMININO) 

DATA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE FÍSICO E  
APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO: 31/01/2016 (DOMINGO) 

ENDEREÇO DO LOCAL: RUA FURTADO DE MENDONÇA, Nº. 46, VILA OPERÁRIA, MARI
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 11 HORAS 

 

Para a realização da Avaliação de Aptidão Física, a candidata deverá apresentar atestado médico, 

desse edital, datado de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da 

Avaliação, contendo o CRM do médico responsável, atestando estar a candidata apta para o esforço 

físico decorrente de todos os testes aos quais será submetida no decorrer da respectiva

sem ressalva de testes, em conformidade com  Anexo IV  e item 7.4, folhas 31 a 34 do Edital de 

Abertura do Concurso Público nº.  030/2012-SEADM, o qual consta os seguintes testes: Corrida de 12 

Minutos e Resistência Abdominal.  

Convocação para realização de teste físico, em 
atendimento ao despacho judicial expedido em 

  Vara da Fazenda 
Pública de Maringá, nos autos de Mandado de 

56.2012.8.16.0017, 
relativo ao Concurso Público aberto pelo Edital nº 

, no uso de suas atribuições legais, e 
, TORNA PÚBLICA: 

A convocação da candidata abaixo discriminada para realização de teste de aptidão física 

DOCUMENTO 

 10734163-3 
SSP/PR 

ENDEREÇO DO LOCAL: RUA FURTADO DE MENDONÇA, Nº. 46, VILA OPERÁRIA, MARINGÁ - PR  

Para a realização da Avaliação de Aptidão Física, a candidata deverá apresentar atestado médico, 

desse edital, datado de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da 

Avaliação, contendo o CRM do médico responsável, atestando estar a candidata apta para o esforço 

físico decorrente de todos os testes aos quais será submetida no decorrer da respectiva Avaliação, 

sem ressalva de testes, em conformidade com  Anexo IV  e item 7.4, folhas 31 a 34 do Edital de 

SEADM, o qual consta os seguintes testes: Corrida de 12 



 
 
 
 

 

3.  A candidata deverá apresentar  um  documento de identificação original,  observados os subitens 

7.1.6, 7.1.7 e 7.1.8, do edital de abertura e apresentar

e adequada à prática de atividades físicas ou desportivas.

4.  As demais informações sobre a realização da avaliação de aptidão física constam no Edital de 

Abertura do Concurso Público. 

5. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
  

Presidente da 

candidata deverá apresentar  um  documento de identificação original,  observados os subitens 

7.1.6, 7.1.7 e 7.1.8, do edital de abertura e apresentar-se trajada adequadamente, com roupa própria 

e adequada à prática de atividades físicas ou desportivas. 

As demais informações sobre a realização da avaliação de aptidão física constam no Edital de 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Maringá, 20 de janeiro de 2016.
 
 

LINDOLFO JACINTO JUNIOR 
Presidente da Comissão especial de Concursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

candidata deverá apresentar  um  documento de identificação original,  observados os subitens 

se trajada adequadamente, com roupa própria 

As demais informações sobre a realização da avaliação de aptidão física constam no Edital de 

Maringá, 20 de janeiro de 2016. 



 
 
 
 

ATESTADO MÉDICO AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA 
 
 
               Atesto para os devidos fins que o(a) 
candidato(a)________________________________________________________________________
______, portador da Cédula de Identidade nº _______________ e inscrito no CPF/MF sob nº 
___________________ ESTÁ APTO(A), ou seja, enco
do Teste de Avaliação de Aptidão Física do Concurso Público Municipal de Maringá 
030/2012-SEADM, o qual constará os seguintes 
Testes: Corrida de 12 minutos e Resistência Abdominal.
 

 
 
 
 

ANEXO I  
 
 
 
 

ATESTADO MÉDICO AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA  

Atesto para os devidos fins que o(a) 
candidato(a)________________________________________________________________________
______, portador da Cédula de Identidade nº _______________ e inscrito no CPF/MF sob nº 
___________________ ESTÁ APTO(A), ou seja, encontra-se em condições de saúde para realização 
do Teste de Avaliação de Aptidão Física do Concurso Público Municipal de Maringá 

SEADM, o qual constará os seguintes  
Testes: Corrida de 12 minutos e Resistência Abdominal. 

 

Maringá-PR., _______ de ________________ de _______. 
 
 
 
 

ASSINATURA MÉDICO 
NOME DO MÉDICO 

Atesto para os devidos fins que o(a) 
candidato(a)________________________________________________________________________
______, portador da Cédula de Identidade nº _______________ e inscrito no CPF/MF sob nº 

se em condições de saúde para realização 
do Teste de Avaliação de Aptidão Física do Concurso Público Municipal de Maringá – Edital nº 

 
_______ de ________________ de _______.  

ASSINATURA MÉDICO  
NOME DO MÉDICO  

CRM MÉDICO 


