
  

 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSOS PÚBLICOS N° 01/2018 

 

EDITAL Nº 27/2018 – CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO MÉDICA E DO TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA – CARGO DE AGENTE LEGISLATIVO 

 

O Superintendente Administrativo e Financeiro, Gilson Roberto Bolsin da Silva, no uso de suas atribuições legais, 
juntamente com a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC, por este Edital e de 
acordo com o previsto na alínea IV – DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA do ANEXO V – DAS ETAPAS E 
CRITÉRIOS DAS PROVAS – AGENTE LEGISLATIVO do Edital de Abertura, convoca os candidatos listados no 
Anexo I do presente Edital para a realização da Avaliação Médica e Funcional, e do Teste de Aptidão Física. 

 
I) Respeitados os empates na última colocação, serão convocados para a prova de aptidão física os candidatos 

aprovados nas provas escritas objetivas e de redação, classificados conforme disposto no item 1 da alínea 
IV – DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA do Edital de Abertura, considerando-se a soma das notas obtidas na 
prova objetiva e na prova discursiva.  

II) Os candidatos que não forem convocados na forma do item anterior estarão automaticamente eliminados e 
não terão classificação alguma no Concurso.  

 

1. DATA, HORÁRIOS E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO MÉDICA E FUNCIONAL E SUAS 
ORIENTAÇÕES 

1.1 Quadro Demonstrativo de Grupos: 

1.2 Os candidatos deverão comparecer no horário determinado, com 30 minutos de antecedência, conforme grupo 
distribuído. Não serão tolerados atrasos por quaisquer motivos alegados.   

 

1.3 ORIENTAÇÕES: 

1.3.1 O candidato munido de documento de identidade, conforme item 5.4 do Edital de Abertura e: 

-  Atestado Médico que informe que o candidato está apto para realização do Teste Físico e que se encontra em 
perfeitas condições de saúde, original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos 30 dias anteriores à 
realização da avaliação.  

- Exames Complementares, original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos 30 dias anteriores à 
realização da avaliação:  

 Creatinina;  

 Glicose;  

 Hemograma;  

 Teste Ergométrico; e  

 Ureia.  

LOCAL  DATA HORÁRIO GRUPO 

FUNDATEC 

Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 – Partenon,  

Porto Alegre/RS. 

16/06/2018 

09h 1 

13h 2 



  

1.3.2 O atestado médico deverá constar, expressamente, o nome do candidato, data e/ou assinatura do médico e 
nº do CRM/RS. 

1.3.3 O candidato que deixar de apresentar o Atestado Médico e os Exames Complementares determinados acima, 
ou apresentá-los em desacordo com o item anterior, será impedido de realizar a Avaliação Médica e Funcional, 
sendo consequentemente eliminado do Concurso.  

1.3.4 Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento. 

1.3.5 O candidato convocado para esta etapa deverá comparecer no horário determinado conforme quadros 
acima, para Avaliação Médica, munido de Exames Complementares, estabelecidos no Anexo I deste edital, 
devendo submeter-se também a Avaliação Funcional.  

1.3.6 A responsabilidade pela realização do Atestado Médico e dos Exames Complementares se dará por conta 
do candidato. 

1.3.7 Sendo detectada qualquer alteração clínica na Avaliação Médica e/ou nos Exames Complementares, a Junta 
Médica poderá solicitar outros exames que julgar necessários, fixando data para entrega.  

1.3.8 A Avaliação Funcional constará de pesagem, medição de altura e observação dos sinais vitais do candidato 
(temperatura corporal, pressão arterial, frequência cardíaca, etc.).  

1.3.9 O resultado da Avaliação Médica e Funcional será emitido pela Junta Médica, com parecer conclusivo sobre 
a condição do candidato, de APTO ou INAPTO.  

1.3.10 O candidato que não comparecer a essa Avaliação e o considerado INAPTO estarão automaticamente 
eliminados do Concurso.  

1.3.11 Concluída a Avaliação Médica e Funcional, os candidatos considerados APTOS serão permitidos de 
realizarem a Prova de Aptidão Física na data determinada no item 2 deste Edital. 

 

2. DATA, HORÁRIOS E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E SUAS ORIENTAÇÕES: 

 

 

 

 

 

2.1 Os candidatos deverão comparecer no horário determinado, com 30 minutos de antecedência. Não serão 
tolerados atrasos por quaisquer motivos alegados.   

 

2.2 ORIENTAÇÕES: 

2.2.1 A prova de aptidão física, de caráter eliminatório, visa a avaliar a aptidão do candidato para desempenhar as 
tarefas típicas do cargo de Agente Legislativo.  

2.2.2 O candidato deverá comparecer no horário determinado acima, com roupa apropriada para a prática de 
atividade física.  

2.2.3 A prova de aptidão física consistirá em submeter o candidato aos testes de barra fixa, de corrida de ir e vir e 
de corrida de 12 minutos.  

2.2.4 A critério da comissão da FUNDATEC, o Teste de Aptidão Física poderá ser filmado.  

2.2.5 Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, câimbras, efeitos de 
medicamentos, contusões, luxações, etc.), de doença, ou compromissos pessoais que impossibilitem o candidato 
de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir, ou que lhe diminuam a capacidade físico–orgânica, ou as 
condições climáticas ou meteorológicas desfavoráveis, não serão considerados para fins de tratamento 
diferenciado, mudança de horário ou nova prova.  

2.2.6 O aquecimento e, ou, alongamento muscular, antes de qualquer dos testes de capacitação física ou após, 
será de inteira responsabilidade do candidato.  

2.2.7 As provas acontecerão com qualquer clima/tempo. Não será aplicado Teste fora do dia e local designado 
neste Edital. 

2.2.8 No momento da identificação, o candidato receberá um número, que deverá ser afixado em sua camiseta e 

LOCAL DATA HORÁRIO 

CENTRO ESPORTIVO DA PUC 

PISTA DE ATLETISMO – PREDIO 82 

Avenida Ipiranga, nº 6681 - Partenon, Porto Alegre/RS 

17/06/2018 09h 



  

não poderá ser retirado até o final da prova de aptidão física.  

2.2.9 O candidato será considerado apto ou inapto na prova de aptidão física.  

 

2.3. ORIENTAÇÕES, TESTES E CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA: 

2.3.1 Da Forma de Execução dos Testes 

2.3.1.1 Do Teste de Barra Fixa (para os candidatos dos sexos masculino e feminino) 

2.3.1.1.1 Do Teste Dinâmico de Barra (para os candidatos do sexo masculino) 

2.3.1.1.1.1 A metodologia para a preparação e a execução do teste dinâmico de barra para os candidatos do sexo 
masculino obedecerá aos seguintes critérios: 

a) posição inicial: ao comando “em posição”, o candidato deverá ficar suspenso na barra horizontal, a largura da 
pegada deve ser aproximadamente a dos ombros, a pegada das mãos poderá ser em pronação (dorsos das mãos 
voltados para o corpo do executante) ou supinação (palmas das mãos voltadas para o corpo do executante), os 
cotovelos em extensão; não poderá haver nenhum contato dos pés com o solo, todo o corpo completamente na 
posição vertical; 

b) execução: ao comando “iniciar”, o candidato deverá flexionar os cotovelos, elevando o seu corpo até que o 
queixo ultrapasse o nível da barra, sem tocar a barra com o queixo. Em seguida, deverá estender novamente os 
cotovelos, baixando o seu corpo até a posição inicial. Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição 
inicial, corresponderá a uma unidade de execução. 

2.3.1.1.1.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: 

a) o auxiliar da banca examinadora irá contar em voz alta o número de repetições realizadas; 

b) quando o exercício não atender ao previsto no edital, o auxiliar da banca examinadora repetirá o número do 
último realizado de maneira correta; 

c) a contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pelo auxiliar da banca examinadora;  

d) o teste somente será iniciado com o candidato na posição completamente vertical de todo o corpo e após o 
comando dado pelo auxiliar da banca examinadora; 

e) excepcionalmente e para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando na posição inicial, 
será permitida, neste caso, a flexão dos joelhos; 

f) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na posição 
inicial; 

g) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos – somente aí será contada como 
uma execução completa e correta. A não extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execução, 
será considerado um movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do candidato; 

h) o movimento deve ser dinâmico, ou seja, o candidato não pode parar para “descansar”; 

i) o movimento a ser realizado deve ser unicamente de flexão e extensão de cotovelos. 

2.3.1.1.1.3 Será proibido ao candidato do sexo masculino, quando da realização do teste dinâmico de barra: 

a) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções; 

b) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 

c) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos; 

d) apoiar o queixo na barra; 

e) após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de completar o movimento 
com os cotovelos totalmente estendidos; 

f) utilizar um impulso de braços e tronco para frente e para cima, levando o peito para cima; 

g) realizar a “pedalada”; 

h) realizar o “chute”; 

i) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o auxiliar da banca 
examinadora permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés 
no solo estando na posição inicial; 

j) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra com movimento exclusivo de membros 



  

superiores; 

k) realizar qualquer movimento na articulação dos joelhos. 

2.3.1.1.1.4 O teste será encerrado quando o candidato perder o contato das mãos com a barra, ou realizar um 
procedimento proibido, previsto no edital. 

2.3.1.1.1.5 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato do sexo masculino que não obtiver o desempenho 
mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial. 

2.3.1.1.1.6 Para a nova tentativa, a contagem será zerada. 

2.3.1.1.1.7 Será eliminado o candidato do sexo masculino que não atingir, no mínimo, 5 repetições. 

2.3.1.1.2 Do Teste Estático de Barra (para as candidatas do sexo feminino) 

2.3.1.1.2.1 A metodologia para a preparação e a execução do teste estático de barra para as candidatas do sexo 
feminino será constituída de: 

a) posição inicial: a candidata deverá posicionar-se sob a barra, pisando sobre um ponto de apoio. Ao comando 
de “em posição”, a candidata empunhará a barra em pronação (dorsos das mãos voltados para o corpo da 
executante) ou supinação (palmas das mãos voltadas para o corpo da executante) e queixo acima da parte 
superior da barra, mas sem tocar na barra com o queixo, mantendo os braços completamente flexionados, com o 
corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés em contato com o ponto de apoio. 

b) execução: ao comando de iniciar, o ponto de apoio é retirado e será iniciada a cronometragem do tempo de 
permanência da candidata na posição, devendo a candidata permanecer sustentada apenas com o esforço de 
seus membros superiores, com os dois braços completamente flexionados e queixo acima da parte superior da 
barra, mas sem tocar a barra com o queixo, corpo na posição vertical, pernas estendidas; 

c) a cronometragem será encerrada quando: 

c.1) a candidata permanecer o tempo mínimo exigido no teste; 

c.2) a candidata ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, ou tocar a barra 
com o queixo; 

c.3) descumprir qualquer exigência para a realização deste teste. 

2.3.1.1.2.2 A contagem do tempo de realização do exercício de forma correta levará em consideração as seguintes 
observações: 

a) o auxiliar de banca informará à candidata quando esta atingir o tempo mínimo exigido no edital; b) quando o 
exercício não atender ao previsto no edital, o auxiliar de banca travará de imediato o seu cronômetro e registrará 
o tempo obtido até o momento em que o exercício estava sendo realizado de maneira prevista no edital; 

c) o tempo de realização do exercício que será considerado oficialmente será somente o computado pelo auxiliar 
de banca examinadora; 

d) o teste somente será iniciado com a candidata na posição inicial correta e após o comando dado pelo auxiliar 
de banca; 

e) a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros; 

f) para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será permitido, neste caso, a flexão dos joelhos. 

g) só será contado o tempo em que a candidata estiver na posição correta prevista no edital. 

2.3.1.1.2.3 Não será permitido à candidata do sexo feminino quando da realização do teste estático de barra: 

a) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o auxiliar de banca 
examinadora permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés 
no solo estando na posição inicial; 

b) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início da execução; 

c) após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 

d) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos; 

e) apoiar o queixo na barra; 

f) realizar a “pedalada”; 

g) realizar o “chute”; 

h) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra com movimento exclusivo de membros 



  

superiores. 

2.3.1.1.2.4 Será concedida uma segunda tentativa à candidata do sexo feminino que não obtiver o desempenho 
mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial. 

2.3.1.1.2.4.1 Para a nova tentativa, o cronômetro será zerado. 

2.3.1.1.2.5 Será eliminada a candidata do sexo feminino que não atingir o tempo mínimo de 15 segundos na 
posição correta do exercício. 

2.3.1.2 Teste de Corrida de ir e vir (para os candidatos dos sexos masculino e feminino) 

2.3.1.2.1 Da forma de execução do teste 

2.3.1.2.1.1 O teste será realizado em local plano, sem obstáculo e que possua, além dos 9,14 metros necessários 
para a sua realização, um espaço de, no mínimo, seis metros antes da linha de partida e dois metros após a linha 
de chegada. O espaço de 9,14 metros será delimitado por duas linhas apostas no solo, medindo no mínimo 2 
centímetros de largura e um metro de comprimento, cada. As linhas demarcadas no solo estão incluídas na 
distância de 9,14 metros. Serão colocados dois blocos de madeira a 10 centímetros da parte externa de uma das 
linhas externas e separados entre si por um espaço de 30 centímetros, de tal madeira que uma das frentes do 
lado mais comprido esteja voltada para o local de corrida. Cada um dos dois blocos de madeira deve medir 5 
centímetros x 5 centímetros x 10 centímetros. 

2.3.1.2.1.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste para os candidatos dos sexos masculino e 
feminino será constituída de: 

a) ao comando de “em posição”, o candidato coloca-se em afastamento anteroposterior dos membros inferiores, 
com o pé anterior posicionado o mais próximo possível da linha de partida; 

b) o início do teste é dado pelas palavras: “Atenção! Já!”. Ao ouvir a palavra “já”, o candidato corre com a máxima 
velocidade até a outra linha, devendo tocar com pelo menos um dos pés o solo posterior a ela, pegar um dos 
blocos e retornar à linha inicial, onde, após tocar com pelo menos um dos pés o solo posterior a ela, coloca o bloco 
no solo; sem interromper a corrida ele repete a mesma sequência acima descrita, sendo que o teste termina 
quando o segundo bloco é colocado de maneira correta no solo e, simultaneamente, o avaliador trava o 
cronômetro. 

2.3.1.2.1.3 Requisitos mínimos 

2.3.1.2.1.4 Cada bloco deve ser colocado no solo, de maneira que o candidato sempre movimente a altura do seu 
centro de gravidade. 

2.3.1.2.1.5 O candidato deve transpor com pelo menos um dos pés as linhas que delimitam o espaço de corrida. 

2.3.1.2.1.6 O candidato deverá iniciar a corrida quando ouvir a palavra “já”, momento em que o avaliador acionará 
o seu cronômetro. 

2.3.1.2.1.7 O final do teste será dado através do travar do cronômetro, quando o segundo bloco e pelo menos um 
dos pés tocarem o solo no local especificado. 

2.3.1.2.1.8 Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste: 

a) jogar o bloco, em vez de colocá-lo no solo; 

b) dar ou receber qualquer ajuda física; 

c) utilizar qualquer acessório que facilite o ato de correr; 

d) realizar o teste de maneira incorreta, ou seja, que vá de encontro aos requisitos básicos previstos, sendo a 
tentativa considerada nula; 

e) começar a corrida antes do avaliador determinar o início do teste, através da palavra “já”. Nesse caso, a tentativa 
deve ser interrompida e considerada nula. 

2.3.1.2.1.9 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na 
primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial. 

2.3.1.2.1.10 Para a nova tentativa, o cronômetro será zerado. 

2.3.1.2.1.11 Será eliminado do Concurso: 

a) o candidato do sexo masculino que não realizar o teste em até 12 segundos; 

b) a candidata do sexo feminino que não realizar o teste em até 15 segundos. 

2.3.1.3  Do Teste de Corrida de 12 Minutos (para os candidatos dos sexos masculino e feminino) 



  

2.3.1.3.1 O candidato, em uma única tentativa, terá o prazo de 12 minutos para percorrer a distância mínima 
exigida. O teste será realizado em local previamente demarcado de 10 em 10 metros, com marcação, com 
identificação da metragem ao longo do trajeto. 

2.3.1.3.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de 12 minutos para os candidatos dos 
sexos masculino e feminino obedecerão aos seguintes critérios: 

a) o candidato poderá, durante os 12 minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, 
inclusive, parar e depois prosseguir; 

b) os comandos para iniciar e terminar o teste serão dados por um silvo de apito; 

c) não será informado o tempo que restar para o término do teste, mas o candidato poderá utilizar relógio para 
controlar o seu tempo; 

d) ao passar pelo local de início do teste, cada candidato deverá dizer, em voz alta, o número fixado em sua 
camiseta para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu percurso e será informado de quantas voltas 
completou naquele momento; 

e) após soar o apito encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento 
e aguardar a presença do auxiliar de banca examinadora que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida, 
podendo continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se 
encontrava quando soou o apito de término do teste; 

2.3.1.3.3 A correta realização do teste de corrida de 12 minutos levará em consideração as seguintes observações: 

a) o tempo oficial do teste será controlado pelo cronômetro do presidente da banca examinadora, sendo o único 
que servirá de referência para o início e término do teste; 

b) orienta-se que, após o apito que indica o término do teste, o candidato não pare bruscamente a corrida, evitando 
ter um mal súbito e que continue a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em 
que se encontrava quando soou o apito de término do teste; 

c) a distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a realizada pelos auxiliares 
da banca examinadora.  

2.3.1.3.4 Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de 12 minutos: 

a) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão etc.); 

b) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após o soar do apito encerrando o 
teste; 

c) não aguardar a presença do auxiliar de banca examinadora que irá aferir mais precisamente a metragem 
percorrida; 

d) abandonar a pista antes da liberação pelo auxiliar de banca examinadora; 

2.3.1.3.5 O teste será realizado em uma única tentativa. 

2.3.1.3.6 Será eliminado do Concurso: 

a) o candidato do sexo masculino que não atingir a distância mínima de 2.400 metros; 

b) a candidata do sexo feminino que não atingir a distância mínima de 2.000 metros. 

2.3.1.3.7 Os Testes de Barra serão acompanhados de uma demonstração prática executada por um profissional 
da área de Educação Física.  

2.3.1.3.8 A ordem dos Teste de Aptidão Física será por ordem crescente de classificação dos candidatos e por 
sexo, priorizando o  sexo feminino. 

2.3.1.3.9 Será obedecido o intervalo mínimo de 5 minutos entre cada uma das provas.   

2.3.1.3.10 O candidato que não obtiver performance mínima em qualquer dos Testes, não poderá prosseguir na 
realização dos demais testes, sendo logo considerado eliminado e, consequentemente, estará automaticamente 
eliminado do Concurso Público.  

2.3.1.3.11 O candidato será considerado APROVADO no Teste Aptidão Física se, submetido a todas as 
avaliações, atingir performance mínima em cada uma das etapas, conforme especificado acima.  

2.3.1.3.12 O Teste de Aptidão Física tem caráter eliminatório. 

2.3.1.3.13 São partes integrantes deste Edital o Anexo I e Anexo II. 

 



  

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1 É de responsabilidade do candidato, a identificação correta do local de realização da Avaliação Médica e do 
Teste e o comparecimento nos horários determinados nos quadros acima. 

3.2 Todos os horários determinados por esse Edital seguirão conforme horário de Brasília/DF. 

3.3 Durante a realização da avaliação, não será permitido o uso de fones de ouvido, gravador, pagers, notebook, 
telefones celulares ou qualquer aparelho similar. O candidato que se apresentar no local da avaliação com 
qualquer aparelho eletrônico deverá desligá-lo e guardá-lo. 

3.4 Os candidatos devem vir preparados no que se refere à alimentação. A Fundatec não se responsabiliza pela 
disponibilização de locais para alimentação. 

3.5 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não poderá 
alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência ou atraso no 
horário estabelecido. O não comparecimento no horário determinado, por qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência e resultará na eliminação do Concurso. 

 

 

Porto Alegre, 05 de junho de 2018. 

 

 

 

Gilson Roberto Bolsin da Silva 

 

Superintendente Administrativo e Financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO I – QUADRO DE CANDIDATOS CONVOCADOS POR GRUPO 

 

GRUPO 01 – 09 HORAS 

Nome Inscrição 
Classificação 

Provisória 
Ordem de 
Realização 

Forma de 
Acesso 

DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA 46201096479-0 1 1 Geral 

LUAN CASTILHOS SANCHOTENE 46201076222-3 2 2 Geral 

FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 46201067264-7 3 3 Geral 

ADAIL SOARES FILHO 46201073116-9 4 4 Geral 

RAQUEL VILLANOVA URTASSUM 46201020636-5 5 5 Geral 

WILLIAM LOPES GUEDES 46201049600-9 6 6 Geral 

PAULO CESAR NASCIMENTO DE LIRA 46201032077-2 7 7 Geral 

QUENIA ANTUNES PEREIRA DA LUZ 46201068212-2 8 8 Geral 

FABIO DOS SANTOS EISMANN 46201089485-1 9 9 Geral 

CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS 46201080482-4 10 10 Geral 

CRISTIAN LUIZ PITOL 46201075768-6 11 11 Geral 

GUIOMAR MEDEIROS SOUZA 46201050728-0 12 12 Geral 

ELENA RODRIGUES FERRAZ 46201079035-6 13 13 Geral 

DANIEL RECK DE ALMEIDA CUNHA 46201089115-2 14 14 Geral 

PAULO ARRUDA DE OLIVEIRA NETO 46201081063-5 15 15 Geral 

FILIPE LEONARDO DE SOUZA ALVES 46201043005-7 16 16 Geral 

MARCIO CARDOSO SEBASTIÃO 46201063329-6 17 17 Geral 

MARCIO ALI 46201055439-9 18 18 Geral 

RODRIGO WEBER PEREIRA 46201062440-3 19 19 Geral 

DIOGO SANTOS STELMACH 46201081446-8 20 20 Geral 

GUILHERME BRUSCATO PORTELLA 46201062238-0 21 21 Geral 

DANIELLE ELOISE VARGAS 46201095837-0 22 22 Geral 

SAMUEL DE ALMEIDA LAZARO NETO 46201040248-5 23 23 Geral 

 

GRUPO 02 – 13 HORAS 

Nome Inscrição 
Classificação 

Provisória 
Ordem de 
Realização 

Forma de 
Acesso 

LARISSA DE OLIVEIRA CARVALHO 46201042988-1 24 1 Geral 

ANA CRISTINA MARTINI GASTMANN 46201025901-4 25 2 Geral 

ROGERIO MORAIS DA SILVA 46201045957-6 26 3 Geral 

BERNARDO SILVEIRA LINCK 46201053680-1 27 4 Geral 

ANTONIO CARLOS CORREA 46201067990-2 28 5 Geral 

ALEXANDRE FANTON 46201055616-7 29 6 Geral 

ALEXANDRE DE QUADROS LUZARDO 46201048532-0 30 7 Geral 

TIAGO DOS SANTOS JARDIM 46201076117-8 31 8 Geral 

JOANA CAVALHEIRO TEIXEIRA 46201044944-1 32 9 Geral 

ARTHUR VIESSER BOSI 46201066647-3 33 10 Geral 

DANIEL DOS SANTOS HAMMES 46201048358-1 34 11 Geral 

ISLÃ BRUTTI FLORES 46201046288-6 35 12 Geral 

FABRICIO COLLA 46201080216-2 36 13 Geral 

PAULO DUARTE RODRIGUES 46201047043-5 42 14 PNP 



  

MAYKEL WILLIAN DA SILVA BARBOZA 46201055423-0 43 15 PNP 

GEISON GUERRA DIAS 46201079551-9 44 16 PNP 

MATEUS FELIPE DE MELO FERNANDES 46201069932-6 52 17 PNP 

LUIS CESAR DA SILVA GONCALVES 46201050661-6 53 18 PNP 

GILDEAN OLIVEIRA ARAUJO 46201038156-1 55 19 PNP 

VITOR PAULO SIQUEIRA DA SILVA 46201046519-0 56 20 PNP 

OSMAN SIQUEIRA CAMPOS NETO 46201051871-5 57 21 PNP 

MAURICIO DA SILVA PORCHER LEAL 46201077509-5 58 22 PNP 

 

* PNP = Pessoa Negra ou Parda 


