
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR

EDITAL N.º 04/2006

O Diretor Presidente da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, no uso de 
suas atribuições, promove nova convocação dos candidatos classificados no Concurso 
Público regido pelo Edital n.º 01/2006 para a realização dos testes de aptidão física de 
caráter eliminatório, conforme estabelecido no item 14 do Edital n.º 01/2006 e definidos a 
seguir.

1 TESTES  DE  APTIDÃO  FÍSICA

1.1 Ficam  convocados  os  candidatos  classificados  para  os  cargos  de   Agente 
Técnico  de  Operação  I  –  Atividade  Operação  de  Redes,  nas  quantidades 
definidas a seguir, observada a ordem de classificação nas provas escritas:

CARGO ATIVIDADE CÓDIGO
DO CARGO

LOCAL
DO TESTE

QTDE PARA
AVALIAÇÃO

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 28/2006 MARINGA Do 9º ao 18º 

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 29/2006 CASCAVEL Do 7º ao 9º

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 36/2006 LONDRINA Do 7º ao 9º

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 37/2006 CASCAVEL 4º e 5º

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 38/2006 CURITIBA Do 144º  ao 192º

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 47/2006 PONTA GROSSA Do 6º ao 17º 

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 56/2006 LONDRINA Do 7º ao 14º

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 61/2006 LONDRINA Do 8º ao 11º

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 63/2006 MARINGA Do 7º ao 30º

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 66/2006 CURITIBA Do 7º ao 20º

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 74/2006 MARINGA Do 8º ao 21º

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 80/2006 PONTA GROSSA 4º

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 81/2006 CASCAVEL 4º e 5º

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 84/2006 LONDRINA Do 7º ao 10º

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 96/2006 CASCAVEL 4º e 5º

AG. TÉC. OPERAÇÃO I OPERAÇÃO DE REDES 98/2006 PONTA GROSSA Do 4º ao 8º

1.2  Os candidatos habilitados no Teste de Aptidão Física ficarão em reserva técnica, 
não  havendo  portanto,  nenhum  compromisso  de  admitir  todos  os  candidatos 
classificados.

1.3  A convocação e ensalamento dos candidatos para a realização dos testes de aptidão 
física  será  efetuada  através  de  Edital  de  Convocação  disponível  no  site 

www.sanepar.com.br  a partir do dia 09/01/2007.

http://www.sanepar.com.br/


2 DO  LOCAL  E  DATA  DA  REALIZAÇÃO  DOS  TESTES 

2.1 Os  testes  de  aptidão  física  serão  realizados  nas  localidades  e  endereços 
especificados a seguir: 

CIDADE ENDEREÇO
Cascavel Rua Heitor Stockler de França, 161 – Jd. Comercial (dependências do SESI Cascavel)
Curitiba Rua Padre Leonardo Nunes, 180 - Portão (SESI Portão)
Londrina Rua Deputado Fernando Ferrari, 160 – Jardim Bancários (SESI)
Maringá Rua Antonio Carniel, 499 – Bairro Zona 5 ( SESI)
Ponta Grossa Avenida João Manoel Santos Ribas, 405 – Centro ( SESI)

Obs: 1 - O candidato deverá comparecer local acima indicado até 15 minutos antes do 
início, trajando roupas e calçados adequados para os testes físicos e portando atestado 
médico capacitando-o  para  os  testes,  datado  de  período não  superior  a  15  dias  da 
aplicação dos testes. 

Obs:  2  –  As  datas  dos  Testes  de  Aptidão  Física   encontram –se  à  disposição  dos 

candidatos no site www.sanepar.com.br

3 DOS TESTES

3.1 Os Testes de Aptidão Física, de caráter eliminatório,  serão aplicados no dia e 

horário indicado  no site www.sanepar.com.br, individualmente. 

3.1.1 Teste de Impulsão Horizontal – Salto Horizontal (masculino e feminino);

3.1.2 Teste  de  Flexão  de  Quadril  em  60  Segundos  –  “Abdominal”  (masculino  e 
feminino);

3.1.3 Teste de Flexão de Braços na Barra Fixa (masculino e feminino. 

3.2 Os Testes de Aptidão Física serão aplicados apenas para os candidatos que no 
momento da aplicação dos Testes apresentarem atestado médico capacitando-os para 
as provas físicas, datado de período não superior a 15 dias anterior a aplicação dos 
testes e constando CRM do médico responsável.

3.3 Não será permitida ao candidato a realização dos testes sem a apresentação do 
atestado médico no início das provas físicas. Caso não apresente o devido atestado, o 
candidato será desclassificado.

3.4 A Comissão responsável pela aplicação das provas e a Sanepar isentam-se de 
qualquer  responsabilidade  sobre  acidentes  que  possam  vir  a  ocorrer  com  os(as) 
candidatos(as) durante e após a realização dos Testes.

3.5 Será considerado apto(a) o(a) candidato(a) que for aprovado nos índices mínimos 
em todos os Testes previstos. Caso o(a) candidato(a) não alcance o índice mínimo em 
um dos Testes previstos, não realizará os Testes subseqüentes.

3.6   O  não  comparecimento  ou  atraso  em  qualquer  uma  das  fases  do  Concurso, 
implicará na eliminação do candidato.

http://www.sanepar.com.br/
http://www.sanepar.com.br/


1 TESTE  DE  IMPULSÃO  HORIZONTAL  (MASCULINO E FEMININO)

               Para o Cargo  Agente Técnico de Operação I- Função: Operação de Redes;

4.1 Os procedimentos para a  execução do Teste  de Impulsão Horizontal  para os 
candidatos do sexo masculino e feminino obedecerão os aspectos a seguir.

4.2 Ao comando, o candidato deverá posicionar-se atrás da linha demarcatória inicial, 
em pé e com pés paralelos e sem tocar a linha.

4.2.1 Ao comando INICIAR, o candidato deverá, com um único impulso e sem corrida 
de aproximação,  saltar  à frente a máxima distância possível,  buscando ultrapassar o 
espaço entre as linhas demarcatórias inicial e final. A marcação da distância saltada será 
considerada  a  distância  entre  a  marca  inicial  e  a  região  mais  próxima do  corpo  do 
candidato que tocar o solo.

4.2.2 Caso não seja atingida a marca mínima, será permitido ao avaliado uma segunda 
tentativa,  devendo haver um intervalo de tempo de no mínimo um minuto entre uma 
tentativa e outra.

4.3 A pontuação do Teste de Impulsão horizontal será atribuída conforme tabela a 
seguir :

MASCULINO FEMININO
Distância Pontos Distância Pontos
Igual ou inferior a 1,75m eliminado Igual ou inferior a 1,35m eliminado
De 1,76m a 1,85m     2 De 1,36m a 1,45m        2
De 1,86m a 1,95m     3 De 1,46m a 1,55m        3
De 1,96m a 2,05m     4 De 1,56m a 1,65m        4
Igual ou superior a 2,06m     5 Igual ou superior a 1,66m        5

2 TESTE DE FLEXÃO DE QUADRIL EM 60 SEGUNDOS – “ABDOMINAL” 
(MASCULINO E FEMININO)

             Para o Cargo Agente Técnico de Operação I - Atividade: Operação de Redes;

5.1 O avaliado posiciona-se em decúbito dorsal (barriga para cima) com o quadril 
flexionado  e  joelhos  flexionados  formando  um  ângulo  de  90º  (noventa  graus)  na 
articulação do joelho, e plantas dos pés apoiadas no solo. Os antebraços são cruzados 
sobre o tórax, de forma que a mão direita toque o ombro esquerdo e a mão esquerda 
toque o ombro direito.

5.1.1 Os pés são segurados por um colaborador,  fixando-os no solo durante toda a 
execução do teste.

5.1.2 O avaliado realizará a flexão do tronco até que os cotovelos toquem nos músculos 
do quadríceps (coxa), retornando à posição inicial até que as escápulas toquem o solo, 
contando-se assim um movimento ou uma flexão, e se não houver o contato da parte 
média superior das escápulas com o solo a flexão é considerada incompleta e não será 
considerada.

5.1.3 Será permitido o repouso entre os movimentos, contanto que o tempo máximo 
para  a  realização  do  teste  seja  de  60  segundos,  computadas  apenas  as  flexões 
realizadas até o término do tempo.
5.2 A pontuação do Teste de Flexão de Quadril será dada conforme a tabela a seguir.



6     TESTE DE FLEXÃO DE BARRA FIXA (MASCULINO) 

        Para o Cargo Agente Técnico de Operação I - Atividade: Operação de Redes;

6.1 Os procedimentos para a execução do Teste de Barra Fixa para os candidatos do 
sexo masculino obedecerão os aspectos a seguir.

6.2 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.

6.2.2 Ao  comando  “iniciar”,  o  candidato  tentará  elevar  o  corpo  até  que  o  queixo 
ultrapasse  o  nível  da  barra;  em  seguida,  estenderá  novamente  os  cotovelos  até  a 
posição inicial.

6.2.3 O movimento é repetido tantas vezes quanto possível, sem limite de tempo.

6.2.4 Será contado o número de movimentos completados corretamente.

6.2.5 Não será permitido: movimentação adicional de quadril  ou pernas como forma 
auxiliar na execução da prova; encostar os pés no chão durante o teste; utilizar luvas ou 
apoiar o queixo na barra.

6.2.6 Caso  o  candidato  não  atinja  a  marca  mínima,  será  permitida  uma  segunda 
tentativa.

6.3 A pontuação do Teste de Barra Fixa masculino será dada conforme tabela a 
seguir:

MASCULINO
Número de Flexões Pontos

De zero a 2 0 (eliminado)
3 2
4 3
5 4

FEMININO MASCULINO
   Número  de 
Flexões

    Pontos Número de Flexões Pontos

0 a 15   liminado 0 a 20 elimina

do
16 a 21        2 21 a 26 2
22 a 26        3 27 a 32 3
27 a 32        4 33 a 38 4

Igual ou superior a 

33

       5 Igual ou superior a 39 5



Igual ou superior a 6 5

1 TESTE DE FLEXÃO DE BARRA FIXA (FEMININO)

       Para o Cargo Agente Técnico de Operação I - Atividade: Operação de Redes;

7.1 Os procedimentos para a execução do Teste de Barra Fixa para as candidatas do 
sexo feminino obedecerão os aspectos a seguir.

7.2 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.

7.2.1 Ao comando “iniciar”, depois de tomada a posição inicial pela candidata, o fiscal 
da  prova  inicia  imediatamente  a  cronometragem  do  tempo,  devendo  a  candidata 
permanecer na posição; o fiscal avisará o tempo decorrido na execução.

7.2.2 Não será permitida movimentação adicional de quadril ou pernas como forma de 
auxiliar na execução da prova nem utilizar luvas ou apoiar o queixo na barra.

7.2.3 Não será permitido que a avaliada encoste os pés no chão durante o teste.

7.2.4 Caso  a  candidata  não  atinja  a  marca  mínima,  será  permitida  uma  segunda 
tentativa. 

7.3 A pontuação do Teste de Barra Fixa feminino será dada conforme tabela a seguir:

FEMININO
Tempo em Suspensão Pontos

De 0 a 10 seg. 0 (eliminado)
De 11 a 15 seg. 2
De 16 a 20 seg. 3
De 21 a 25 seg. 4

Igual ou superior a 26 seg. 5

2 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

8.1 Caberá ao Coordenador Local 

dos Testes decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos durante a sua execução.

8.2 Os Testes serão todos aplicados por profissionais de Educação Física.

8.3 Caberá ao candidato(a) o conhecimento e execução, conforme estabelece este 
Edital,  dos  testes  acima  relacionados.  Não  será  aceita  qualquer  alegação  de 
desconhecimento dos aspectos exigidos.



8.4 Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Coordenação  Geral  dos  Testes  de 
Aptidão Física.

8.5 Os resultados dos testes serão divulgados nos site www.sanepar.com.br 

8.6 Os  candidatos  considerados  APTOS  para  o  desempenho  do  cargo  serão 
convocados, para preenchimento das vagas previstas no item 1.1, obedecida a 
ordem  de  classificação  nas  provas  escritas  de  conhecimento,  por  meio  de 
telegrama com aviso de recebimento.

Curitiba, Dezembro de 2006.

Stenio Salles Jacob

Diretor Presidente
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