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Estado de Santa Catarina
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O PREFEITO do MUNICÍPIO DE RIO DO SUL ESTADO DE SANTA
CATARINA,

Considerando o Edital de Concurso Público Nº 001/2007 e seus Anexos e demais alterações,

+,.-/0(

$UW Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados para a avaliação psicotécnica e teste físico do Concurso
Público da Prefeitura Municipal de Rio do Sul – SC.
$UWO recurso quanto a não convocação deverá ser fundamentado conforme o item 6.3.7 do Edital de abertura do
concurso 001/2007 via FAX pelo número (44) 3026-4222.
$UW Fica estabelecida a data de 22/07/2007 para a realização da avaliação psicotécnica e do teste físico conforme
segue:






- $YDOLDomR3VLFRWpFQLFD
+RUiULR08:00 (horário de Brasília)
/RFDOEEB Prefeito Alfredo João Krieck sito na Rua Washington Luiz, 1400 – Santana

'HVFULomR: Os exames psicológicos, de caráter eliminatório, serão aplicados por profissionais de Psicologia e
terão caráter exclusivamente habilitatórios, sendo considerados os candidatos aptos ou inaptos. Os resultados
dos exames psicológicos não serão divulgados ao público e serão de uso exclusivo e restrito dos psicólogos
responsáveis pela aplicação do exame e armazenados pela empresa responsável pela execução do certame –
Assessoria em Organização de Concursos Públicos – AOCP.
- 7HVWH)tVLFR
+RUiULR14:00 (horário de Brasília)
/RFDOFundação Municipal de Desportos – Rua Princesa Isabel, 670 – Bairro Canoas.

'HVFULomR: A Prova de Capacidade Física, de presença obrigatória e de caráter eliminatório e classificatório,
visa avaliar a capacidade mínima do candidato para suportar, física e organicamente, as atribuições que o cargo
exige.
O candidato deverá comparecer ao local de prova, com roupas e calçados apropriados para prática da
educação física, portando documento oficial de identidade com foto e DWHVWDGR PpGLFR HPLWLGR FRP DWp 
GLDVGHDQWHFHGrQFLD GDGDWDGDSURYD. Este atestado médico deverá conter a informação de que candidato
encontra-se apto, do ponto de vista médico para a realização dos testes de capacidade física, e deverá ser
entregue no momento de identificação do candidato para o início da prova.
A prova de capacidade física será composta por 3 (três) testes, sendo um para mensurar a resistência
cardiovascular, um para mensuração de força de membros superiores e o último para força dos membros
inferiores.
O Candidato poderá decidir se realizará ou não aquecimento para a realização dos testes, já que o
mesmo não será ministrado pelos aplicadores.
7(67('(,038/62+25,=217$/ )RUoDGHPHPEURVLQIHULRUHV 
Ao comando, o candidato deverá posicionar-se atrás da linha demarcatória inicial, em pé e com os pés
paralelos, sem tocar na linha. Ao comando INICIAR, o candidato deverá com um único impulso e sem corrida de
aproximação, saltar à frente a máxima distância possível. A marcação da distância saltada será considerada a
distância entre a marca inicial e a região da ponta do pé que tocar o solo, da perna mais próxima da marca
inicial. Serão realizadas somente duas tentativas, permanecendo a melhor marca.
7(67('()/(;2'(%$55$),;$ )RUoDGHPHPEURVVXSHULRUHV 
0DVFXOLQR
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 INICIAR, o candidato tentará elevar o corpo até que o queixo ultrapasse o nível da
barra e em seguida estenderá novamente os cotovelos até a posição inicial. O movimento será repetido tantas
vezes quanto possível, com limite máximo de um minuto, sendo contados os movimentos completados
corretamente.

Não será permitido: movimentação adicional grande de quadril ou pernas como forma de auxiliar na
execução da prova; encostar os pés no chão durante o teste; utilizar luvas ou apoiar o queixo na barra.
Caso o candidato não atinja a marca mínima de uma repetição, será permitida uma segunda tentativa, no
espaço de tempo entre um e dois minutos após a primeira tentativa.
)HPLQLQR
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.
Ao comando INICIAR, depois de tomada a posição inicial pela candidata, o fiscal de prova inicia imediatamente a
cronometragem do tempo, devendo a candidata permanecer na posição; o fiscal avisará o tempo decorrido na
execução.
Não será permitido: movimentação adicional grande de quadril ou pernas como forma de auxiliar na
execução da prova; encostar os pés no chão durante o teste; utilizar luvas ou apoiar o queixo na barra.
Caso a candidata não atinja a marca mínima de quatro segundos, será permitida uma segunda tentativa, no
espaço de tempo entre um e dois minutos após a primeira tentativa.
7(67('$&255,'$(00,18726 5HVLVWrQFLD&DUGLRYDVFXODU 
O candidato deve percorrer em uma pista de atletismo ou em uma área demarcada, a maior distância
possível em 12 (doze) minutos, sendo permitido andar durante a avaliação e até parar para descansar.
O número de avaliados em cada teste ficará entre 10 (dez) e 30 (trinta) examinados de cada vez.
O início da prova se fará sob a voz de comando de “ATENÇÃO... JÁ”, e quando faltarem 2 (dois) minutos
para o término será dado um apito de atenção. Após o término desses 2 (dois) minutos será dado o apito final de
encerramento dos 12 (doze) minutos.
Ao toque do apito final todos os candidatos deverão permanecer na pista, no local onde estavam ao
ouvir o som do apito final, sendo que deverão ficar em pé, andando transversalmente na pista, onde aguardarão
a anotação do percurso.
O candidato que for contra as recomendações e vier a prejudicar a seriedade do teste, será
automaticamente desqualificado do mesmo. Este teste será realizado uma única vez.
$UW A UHODomRFRPRVQRPHV dos candidatos convocados para a avaliação psicológica e para o teste físico também
estará disponível no site www.aocp.com.br e na Prefeitura Municipal de Rio do Sul – SC.
$UW Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência
munidos de documento oficial (original) com foto. Na avaliação psicotécnica é obrigatório que o candidato se
apresente em posse de uma caneta esferográfica AZUL ou PRETA para a realização dos testes. Na avaliação
física é imprescindível que o candidato apresente DWHVWDGRPpGLFRHPLWLGRFRPDWpGLDVGHDQWHFHGrQFLD
GDGDWDGDSURYDcontendo a informação de que candidato encontra-se apto, do ponto de vista médico para a
realização dos testes de capacidade física.

$UW Este edital tem validade a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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64500068
64500087
64500044
64500118
64500077
64500071
64500102
64500140
64500104
64500139
64500028
64500031
64500159
64500054
64500024
64500101
64500138
64500116
64500146

120(
Adilson Luiz Rossetti
Adriano Blasius
Adriano Zimmermann
Alex Dietrich Rodrigues
Alexandre Arcelo da Rocha
Alexandre Otavio Fronza
Anderson Rachadel
Beatriz Petry Pfleger
Claudir Heck
Diogo Back
Diogo Lisboa
Djonatan Parma
Eder Kreusch
Eduardo Felipe Rezena Cosme
Eduardo Pens Dors
Elenice Kurek
Ester Hasse Tonet
Fabiano José de Souza Becker
Fernando Bagatoli

,'(17,'$'(
7R498618
3658927
3732844
4001115
41472187
7C3353848
4813376
44041993
3430879
51811715
45301808
49322427
3980808
48332950
1065476192
3459155
36744816
44452233
4203076

64500053
64500137
64500119
64500086
64500072
64500160
64500035
64500013
64500037
64500022
64500012
64500129
64500052
64500085
64500048
64500038
64500092
64500097
64500152
64500153
64500164
64500212
64500175
64500105
64500149
64500009
64500107
64500043
64500157
64500122
64500216
64500114
64500008
64500020
64500126
64500004
64500144
64500055

Gerson Pasqualini Schmidt
Geverson Fiamoncini
Glaucio de Souza Beumer
Graziela Grah
Heverton Machado
Idalicio Francisco Zucatelli
Ivam Almeida Barreto
Jaison Manoel dos Santos Demetrio
Jeisson Ezequiel Wischneski
Jose Cardoso
José Ricardo Eyng
Leonardo Antonio da Silveira
Lucimar Vieira
Lucimeri Bernardes
Lucio Vanderlinde
Maicon de Camargo Reinhold
Marcio Jose Popenga
Marcio Vinicius Dolzan
Marcos Antônio de Souza
Mariana Coninck
Patrik Cristiano Buba da Silva Cruz
Paulo Adriano dos Santos
Paulo Evandro Soares Rodrigues
Paulo Geovani Caetano
Rafael Scopel
Ricardo Elias
Ricardo Schwambach
Robson Ferreira Fernandes
Robson Rassini
Rômulo Pereira
Rudolfo Herley Maciel Borges
Sara Priscila Oliveira Souza
Schély Mellyna Correa Quint da Cruz
Silvio Klettenberg
Sirlei Fiamoncini
Valmir Rocha de Alcantara
Veronei Junior Zimmermann
Volmir de Moura

Rio do Sul , 16 de julho de 2007.
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4347641
4342831
40850188
4744880
4691225
3486763
775338281
3693974
4058962723
38337924
4011553
1073405852
3638023
3993845
4404268
4486003
22595430
3512422
4390718
4085337
47863536
3293171SSPSC
7068621882
3533499
4148306
3792173
43477534
43878423
4171203
7068029623
3547029
255651570
4170491
44755503
54126894
43475183
4342127
3718985

