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                                         EDITAL Nº 033 / 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 da candidata  DANIELA PAIVA DAMASCENO,  inscrição nº   20072,  aprovada e
classificada  na  Prova  Objetiva  no  Concurso  Público  aberto  pelo  Edital  nº  001/2013,  para  a
especialidade  Agente de Suporte,  para a localidade de  Palotina,  para realizar  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 empresa contratada para a realização da Avaliação de
Aptidão Física, apresentou falha de ação técnica na condução desta fase do concurso em relação à
candidata em questão, prejudicando o resultado final da avaliação da candidata e ocasionando a
desclassificação da referida candidata sem a realização do terceiro exercício  - “léger”  previsto em
edital.  A primeira  convocação ocorreu  através  do Edital  026/2014 publicado no  dia  10/11/2014,
através do endereço eletrônico www.sanepar.com.br.

III. A candidata está sendo convocada para a realização somente do terceiro exercício - “léger” o qual
não foi realizado na ocasião.

IV. A candidata está isenta de apresentar novo atestado médico, conforme preconiza os  subitens
12.9, 12.10 e 12.11 do Edital nº 001/2013, pois o atestado apresentado no dia 29/12/2014 encontra-
se dentro do prazo  de validade. 

V. A Avaliação de Aptidão Física será realizada no dia 06 de dezembro de 2014, no local e horário
estipulado no Anexo I,  devendo a candidata comparecer no local de realização da Avaliação de
Aptidão Física com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário estipulado para a sua
realização.

VI. Este edital entra em vigor nesta data.

Curitiba, 03 de dezembro de 2014.

FERNANDO EUGÊNIO GHIGNONE
DIRETOR-PRESIDENTE

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