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ATO 017/2018  

DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA  
EDITAL Nº 001/2017 DE PROCESSO SELETIVO  

 
 
O Senhor Elcio Rogério Kuhnen, Prefeito de Camboriú, no uso de suas atribuições legais juntamente 

com a Comissão de acompanhamento do Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, tornam público 

o julgamento dos recursos contra o Teste de Aptidão Física para o cargo de Vigia, que segue:  

 

Parecer 001 
Candidato: 794935 -  Ana Paula Leite Ribeiro 
Alegações:  Em síntese alega que a banca não realizou o teste de forma igualitária a todos os candidatos, 
que se sentiu prejudicada e ainda alega que a pista da corrida de 50 metros não era adequada, e que 
candidatos tiveram tratamento diferenciado ou não realizaram o teste com vestimentas adequadas. 
Parecer da Banca: 
O local de realização do TAF, os equipamentos disponibilizados e os procedimentos aplicados foram iguais 
e nas mesmas condições para todos os candidatos, garantindo-se o princípio constitucional da isonomia, 
sendo considerados APTOS a grande maioria dos candidatos que se submeteram aos teste físico.  A pista 
foi testada e aprovada pelos profissionais de educação física avaliadores. RECURSO INDEFERIDO 

 
Parecer 002 
Candidato: 794946 - Greike Witallon Dias Do Prado 
Alegações:  Em síntese o candidato alega que a banca não realizou a limpeza da bola do teste de 
arremesso, que a bola escorregava das mãos. 
Parecer da Banca:  
O local de realização do TAF, os equipamentos disponibilizados e os procedimentos aplicados foram iguais 
e nas mesmas condições para todos os candidatos, garantindo-se o princípio constitucional da isonomia, 
sendo considerados APTOS a grande maioria dos candidatos que se submeteram ao teste físico.  
RECURSO INDEFERIDO 

 
Parecer 003 
827255 - Luiz Gustavo Porn Decezaro 
Me desclassificaram por estar ausente e sem atestado, sendo que os mesmos foram feitos devidamente 
no dia, hora e local solicitados! 
Deferimento da minha inscrição, todas normas, seguimentos e instruções foram feitas e o resultado foi 
“ausente ou sem atestado” sendo que fiz a prova, assinei a lista de presença e entreguei o atestado para 
o fiscal que estava na porta para tal fiscalização! 
Corrigir pois houve um engano! Me desclassificarão sendo que eu cumpri todos os pedidos! 
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato, houve erro de digitação no ato divulgado sendo confundido 
dois nomes “Luiz Gustavo”, sendo considerado Apto Luis Gustavo Evaristo Lapa que estava ausente ou 
não apresentou atestado, . Sendo que o correto foi Luiz Gustavo Porn Decezaro que assinou a lista de 
presença, apresentou atestado médico conforme edital e realizou todos os testes, sendo apto na corrida 
de 50 metros,  atingiu 2 pontos no Teste de Arremesso, sendo apto e atingiu 4 pontos no teste de 
flexibilidade, sendo declarado apto em todos os testes. 
 DEFERIDO 
 – Alterar a situação no TAF para APTO, para o candidato Luiz Gustavo Porn Decezaro, aprovado. 
– Alterar a situação no TAF para Ausente ou sem atestado, para o candidato Luiz Gustavo 
Evaristo Lapa, eliminado 
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Parecer 004 
Candidato: 808779 - Sandro Rodrigo da Silva 
A avaliação foi errada pois acredito ter alcançado o mínimo proposto na atividade. 
Acredito ter inexatidão na avaliação pois alcancei o mínimo proposto da atividade proposta 
Gostaria que fosse realizado uma segunda avaliação para realizarem a contagem dos pontos novamente 
Parecer da Banca: 
Os procedimentos do TAF foram aplicados de forma isonômica para todos os candidatos, conforme regras 
estipuladas no Edital regulador do certame. sendo considerados APTOS a grande maioria dos candidatos 
que se submeteram ao teste físico. Não havendo nada a ser modificado ou alterado, nem mesmo sendo 
possível a reaplicação dos testes. O candidato NÃO atingiu 2 pontos no Teste de Flexibilidade (Banco de 
Wells), tendo alcançado apenas 8 cm de distância obtendo pontuação 0 (zero), sendo declarado INAPTO, 
conforme regras do edital. RECURSO INDEFERIDO 
 

 
CAMBORIÚ (SC), 31 de Janeiro de 2018. 

 
 

 

Elcio Rogério Kuhnen  
Prefeito de Camboriú 


