
   
 

CCOOMMPPAANNHHIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  HHAABBIITTAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCAASSCCAAVVEELL  
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
Edital Nº 06.01/2015 

 
O Senhor HÉLIO NETHSON, Presidente da Companhia Municipal de Habitação de Cascavel - 

COHAVEL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista ao disposto no artigo 37, inciso II da Constituição 
Federal, resolve 

 
TORNAR PÚBLICO 

I – A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público, conforme Edital nº 
04.01/2015 de 13 de outubro de 2015 e homologado pelo Edital de Concurso Público nº 05.01/2015 de 16 de 
outubro de 2015, para a Etapa do Exame Pré-adminissional, a comprovação dos requisitos/documentação 
exigidos para o emprego e posse no emprego público. 
 
II – A Avaliação Psicológica e o Exame Médico Pré-admissional, são partes integrantes do concurso de caráter 
eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais necessárias ao desempenho das 
funções do emprego público postulado, sendo eliminado do concurso público o candidato que não comparecer 
no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e exame. 
 
III – Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição estabelecidos 
para cada teste ou que apresente características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem 
comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e/ou que tiver condição de saúde incompatível com o 
emprego público, devidamente atestado pelo médico do trabalho. 
 
IV - A divulgação do resultado da Etapa do Exame Pré-admissional ocorrerá por meio de edital expedido pela 
Comissão Organizadora de Concurso em conjunto com o Presidente da COHAVEL. 
 
V – Os candidatos considerados aptos no Exame Pré-admissional e que atender ao previsto no item 2 do Edital 
de Abertura do Concurso n.º 01.01/2015, deverão tomar posse em 18/01/2016.  
 
VI – Os candidatos deverão comparecer nos prazos e locais estabelecidos a seguir: 
 
ETAPA DO EXAME PRÉ-ADMISSIONAL 
 
a) Avaliação Psicológica: 03/12/2015, às 09:00 horas no Paço Municipal, Divisão de Medicina e Segurança 
do Trabalho, Rua Paraná, 5000, primeiro andar na sala de Capacitações,   munidos de documento de 
identidade com foto;  
 
b) Ciência do Resultado da Avaliação Psicológica e agendar exame Médico: 07/12/2015, na sede da Cohavel, 
rua São Paulo, 790, centro; 
 
c) Realização do exame médico: 08/12/2015 e 09/12/2015 
    * A carteira de Vacinação e o Cartão SUS, devem ser apresentados na realização do exame médico. 
 
d) Publicação do resultado do Exame Pré-admissional: 16/12/2015 
 
e) Prazo de recurso da Etapa do Exame Pré-admissional: 18/12/2015 a 21/12/2015 
 
 
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS/DOCUMENTAÇÃO E POSSE NO EMPREGO 
  

a) Entrega de documentos: 21/12/2015 a 14/01/2016 
b) Posse no emprego em: 18/01/2016  
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       CONVOCADOS 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO FUNÇÃO 

1º CELSO DOS SANTOS AUXILIAR DE PRODUÇÃO 

2º MAICON ALEXANDRE CANTIDIO AUXILIAR DE PRODUÇÃO 

3º FERNANDO CESAR DA SILVA AUXILIAR DE PRODUÇÃO 

1º REGINALDO LOPES DE OLIVEIRA OFICIAL 

2º JOCIEL ALVES DE SOUZA OFICIAL 

3º SIDNEY ELOIR CARDOSO OFICIAL 

 
VII - Os candidatos deverão comparecer na Companhia Municipal de Habitação de Cascavel, obrigatoriamente 
munidos dos seguintes documentos para admissão: 

 Carteira de trabalho (original e cópia das folhas com o nº e qualificação civil); 
 Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
 Original e cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos; 
 Original e cópia do CPF; 
 Original e cópia do título de eleitor; 
 Original e cópia do comprovante de votação referente a última eleição; 
 Original e cópia do RG (Identidade); 
 Original e cópia do PIS/Pasep (frente e verso) 
 Original e cópia do Certificado de reservista (quando couber) 
 Original e cópia do comprovante de escolaridade(exigida para o cargo) autenticado em cartório; 
 Original e cópia da Cédula de Identidade Profissional, quando o cargo assim o exigir; 
 Original e cópia do Comprovante de Pagamento da Anuidade quando vinculado à Conselho 

Profissional; 
 1 foto 3x4 recente; 
 Original e cópia do comprovante de endereço; 
 Original e cópia da Carteira de Vacinação dos filhos; 
 Original e cópia do Cartão SUS; 
 Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual (FÓRUM), do(s) domicílio(s) onde 

residiu nos últimos 05 (cinco) anos, caso seja positiva, juntar certidão de objeto e pé, sendo das: 
- Varas Criminais ou Cartório Distribuidor e; 
- Vara de Execuções Penais - VEP. 

 Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal (http://www.jfpr.gov.br/), da(s)      
Região(ões) onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos. 
Importante: As certidões negativas devem ser emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data da 
posse. 

 
VIII – O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado 
como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 10.6 do 
Edital 01.01/2015 de 16 de julho de 2015. 
 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Cascavel, Estado do Paraná, em 10 de Novembro de 2015. 
 
 
 
 
 

HÉLIO NETHSON 
Presidente da COHAVEL  

Companhia Municipal de Habitação de Cascavel 


