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                                         EDITAL Nº 027 / 2014 – Avaliação de Aptidão Física 

O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar,
no uso de suas atribuições e com amparo no inciso II do art. 37 da Constituição Federal e no inciso II do
art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, resolve tornar público:

I.  A convocação dos candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva no Concurso Público
aberto pelo Edital nº 001/2013, para a especialidade  Agente de Suporte, para as localidades de
Colombo e Pinhais, para realizarem a  Avaliação de Aptidão Física, de acordo com o  item 12,
conforme relação constante do Anexo I do presente Edital. 

II. Tal convocação se deve ao fato de que a Sanepar, além do Edital específico publicado no endereço
eletrônico www.sanepar.com.br , para a convocação dos candidatos para a realização da Avaliação
de Aptidão Física, também encaminha aos mesmos telegrama comunicando a publicação do Edital,
o que não aconteceu para parte dos candidatos relacionados no Anexo I do Edital 21/2014. Para
tanto, serve o presente como re-convocação para a realização da Avaliação de Aptidão Física, tão-
somente dos candidatos constantes do Anexo I do referido Edital, que deixaram de ser convocados
por  telegrama,  a  fim  de  que  seja  tratado  de  forma  isonômica  o  processo  de  convocação  dos
candidatos envolvidos.

III. O  candidato  deverá  observar,  principalmente,  os  subitens  12.9,  12.10  e  12.11 do  Edital  nº
001/2013. O modelo do atestado médico exigido para a realização da Avaliação de Aptidão Física
está disposto no Anexo II do presente Edital.

IV. A Avaliação de Aptidão Física será realizada no dia 30 de novembro de 2014, no local e horário
estipulado no Anexo I, devendo os candidatos comparecerem no local de realização da Avaliação de
Aptidão Física com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estipulado para a sua
realização.

V. Este edital entra em vigor nesta data.

Curitiba, 10 de novembro de 2014.

FERNANDO EUGÊNIO GHIGNONE
DIRETOR-PRESIDENTE

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