
EDITAL DE CONCURSO N.º 202/2016 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO INCISO II DO ARTIGO 37 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 5.598, DE 15/09/2010, 
 

TORNA PÚBLICO 
 

Para conhecimento dos interessados, a relação dos candidatos inscritos na sexta etapa do 
Concurso Público - Curso de Formação Profissional – CFP, previsto no item 8 do Edital n.º 
029/2016, de 23 de fevereiro de 2016, para o cargo de Guarda Municipal, bem como as normas e 
critérios do e a regulamentação de Curso de Formação Profissional – CFP. 
 
1. DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CFP 

 
1.1 O Curso de Formação é parte integrante do Concurso, de caráter eliminatório, e será 

realizado nos termos definidos no Decreto Municipal nº 12.776/2016, com duração de 484 
horas conforme Matriz Curricular Anexo I deste Edital, e visa complementar, ampliar e 
desenvolver o nível de conhecimento teórico e prático necessário para o futuro desempenho 
das atribuições relacionadas ao cargo de Guarda Municipal. 

1.2 Por ocasião da inscrição no CFP, os candidatos passarão a ser nominados servidor/aluno, 
perdurando essa condição até a conclusão ou desligamento do referido curso. 

1.3 Caso algum candidato, ainda que apto no Exame Admissional, fique impedido de participar 
do CFP, seja por motivos médicos ou quaisquer outros motivos, será eliminado perdendo 
todos os direitos advindos do Concurso Público. 

1.4 Durante o CFP, a candidata gestante deverá apresentar atestado, atualizado, emitido por 
médico obstetra, de que está em condições de realizar as aulas e avaliações previstas no 
Decreto Municipal nº 12.776/2016, ficando terminantemente vedada a permanência da 
servidora/aluna no CFP sem a apresentação do respectivo atestado médico, e 
consequentemente será eliminada do CFP, perdendo todos os direitos advindos do 
Concurso Público. 

1.5 O candidato matriculado e frequentando o CFP fará jus, a título de remuneração, ao valor 
correspondente ao vencimento inicial do cargo de Guarda Municipal, para custeio de 
despesas pessoais, sobre os quais incidirão os devidos descontos legais. 

1.5.1 O auxílio financeiro não será cumulativo com outra remuneração de cargo ou 
emprego público, de qualquer das esferas de governo, tampouco com benefício 
proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de 
previdência social, relativo a cargo ou emprego público, exceto nas hipóteses 
previstas nos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal. 

1.6 O candidato durante o CFP arcará com suas despesas de estadia, locomoção, alimentação, 
saúde e demais despesas pessoais advindas do CFP. 
 

2. DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

2.1 Estão inscritos no Curso de Formação Profissional os candidatos a seguir relacionados:  
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Inscrição Nome 

686000634 Adilson Jose Da Silva 

686001283 Adinei Luciano Pereira 

686001518 André Da Rocha 

686001239 Antonio Marcos Gazoni 

686002121 Bruna De Oliveira 

686000828 Bruno Willian Pereira De Moraes 

686000165 Cesar Augusto De Oliveira Fachim 

686001377 Cesar Gonçalves Dos Santos 

686000503 Christiano Gomes Da Silva 

686000435 Claudineia Da Cruz D Eleoterio Leite 

686001645 Claudio Pereira Da Silva 

686001091 Cleber Luiz Pavlak 

686001164 Clemair Da Silva Leite Sturzbecher 

686000052 Cristiano Brenstropp 

686001712 Ebio Gonçalves Da Silva 

686000805 Eduardo Garcia Tavares 

686000462 Elcio Ferreira Machado 

686000164 Elias Da Silva 

686000582 Emerson Pezzolato 

686000186 Fabio Vieira Da Costa 

686001234 Francisco Batista Ramos Junior 

686000709 Francisco De Assis Rodrigues Oliveira 

686002102 Gediel Nunes 

686001309 Genivaldo Henrique de Souza 

686001821 Ibrahim Roni Da Silva 

686000523 Jeverson Rizzo Madalao 

686001346 Jônatas Matos De Moraes 

686000909 Jonathan Silvestre De Lima 

686000112 Juliano Lunardo Da Silva 

686000405 Luciano Souza Oliveira 

686000779 Maicon Luiz Rodrigues 

686000506 Maikon Piza Da Silva 

686000032 Marcelo Ferreira Dos Santos 

686000718 Marcio Gomes Minosso 

686001842 Marcio Jose Galvao 

686000453 Marcos Aurelio Da Silva 

686000166 Marcos Cordeiro 

686001865 Mulian Givar Muraro 

686001232 Nivaldo Caldas Lacerda 

686001292 Nivaldo Fagundes Junior 
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Inscrição Nome 

686000558 Otávio Campos Velho Gloria 

686000094 Oziel Augusto De Queiroz 

686000630 Pablo Renan Sebbenn 

686001525 Rafael Cavalheiro 

686000816 Rafael Costa Da Silva 

686001188 Rafael Ferreira De Souza 

686002064 Rafael Luis da Silva 

686000589 Roberto Polis De Souza 

686000556 Stefano Dos Santos Pinto 

686001187 Tiago Konarzewski 

686001667 Vagner Aparecido Do Nascimento Dias 

686001479 Valter Pagliosa 

686001366 Vitor Irineu Barth Junior 

686001441 Wanessa Bonora Bessa 

686002082 Wilyan De Oliveira Santos 

686000048 Zaqueu Domingos 
 
 

3. DA DATA DE INÍCIO, LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL - CFP 

 
Início: 29/08/2016 
Local: 6º Batalhão da Polícia Militar 
Endereço: Rua Olavo Bilac 789 – Centro, Centro, Cascavel – PR. 
Horário: Segunda à sexta - 07h00min às 18h00min (haverá almoço no local)  
 
3.1 Visando o desenvolvimento de competências e habilidades inerentes ao cargo de Guarda 

Municipal, poderão ser realizadas atividades em período noturno e nos fins de semana. 
 

4. DA FREQUÊNCIA E PONTUALIDADE AO CFP 
 

4.1 O servidor/aluno dedicar-se-á exclusivamente ao CFP, devendo ter 100% (cem por cento) de 
presença. A frequência no CFP deve ser a regra, visto que a presença do servidor/aluno 
durante o transcorrer das atividades curriculares é fator importante para a satisfatória 
assimilação dos conhecimentos transmitidos.  

4.2 Deverá ser apresentado atestado médico ou justificativa da falta ocorrida, sendo essa última 
admitida apenas em caso fortuito ou motivo de força maior, nos termos do parágrafo único, 
artigo 393, do Código Civil. 

4.3 Fica a ausência no CFP limitada a 10% (dez por cento) da carga horária total do curso, 
observada a proporcionalidade da carga horária de cada disciplina em relação ao limite 
fixado, sendo que a justificativa da falta ocorrida não abona a ausência do servidor/aluno. 

4.4 Para a justificativa de que trata o item 4.3, o servidor/aluno deverá protocolar requerimento 
instruído com comprovantes formais, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a ocorrência dos 
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fatos, dirigidos à Comissão Organizadora de Concurso Público que decidirá pelo deferimento 
ou não. 

4.5 Requerimentos protocolados fora do prazo fixado não serão objeto de deliberação e serão 
considerados indeferidos. 

4.6 A Administração Municipal não se responsabiliza por compromissos pessoais e/ou 
profissionais que o servidor/aluno tenha à época do CFP. 
 

5. DO UNIFORME E APRESENTAÇÃO PESSOAL 
 

5.1 O servidor/aluno deverá apresentar-se devidamente trajado a cada módulo do CFP, 
conforme segue: 
a) Para as atividades em sala de aula de caráter teórico e visita supervisionada: camiseta 

branca, crachá de identificação, calça jeans azul ou preta e tênis preto, não sendo 
permitido outro tipo de vestuário. 

5.1.1 Para as atividades de caráter prático: 
a) Participantes do sexo masculino: camiseta regata branca, short azul marinho, meia tipo 

soquete branca e tênis preto sem detalhes, apropriados para a prática de atividade 
física, não sendo permitido outro tipo de vestuários e/ou calçado. 

b) Participantes do sexo feminino: camiseta branca de manga curta, top azul marinho, 
bermuda tipo ciclista azul marinho, meia tipo soquete branca e tênis preto sem detalhes, 
apropriados para a prática de atividade física, não sendo permitido outro tipo de 
vestuários e/ou calçado. 

5.2 Excetuando o crachá de identificação que será fornecido pelo Município, os demais materiais 
relacionados ao vestuário e/ou calçado são de responsabilidade do servidor/aluno. 

5.3 O servidor/aluno que comparecer ao CFP vestido de forma inadequada não será autorizado 
a participar da respectiva disciplina, arcando com todas as consequências deste ato. 

5.4 Durante todo o CFP o servidor/aluno deverá ter a apresentação individual a seguir indicada: 
a) Homem: cabelo curto com contornos definidos sendo meia cabeleira curta, cortada nas 

partes parietais (ambos os lados do crânio) e occipitais (região ínfero-posterior da 
cabeça) à máquina nº 1 e na parte superior da cabeça, o cabelo deverá ser aparado o 
suficiente, de maneira a harmonizar-se com o restante do corte;  costeletas, caso 
possua, curta e aparada, sendo proibido o uso de: penteados extravagantes, brincos, 
piercings, pulseiras, anéis – com exceção de alianças de casamentos –, correntes e 
óculos escuros, salvo sob recomendação médica 

b) Mulher: cabelo penteados para trás, preso em modelo “coque” ou modelo “trança”, 
sendo proibido o uso de: tintura extravagante no cabelo, brincos de argola, piercings, 
pulseiras, anéis – com exceção de alianças de casamentos –, colares e óculos escuros, 
salvo sob recomendação médica, permitindo o uso de brincos discretos e maquiagem 
leve e discreta. 

5.5 As inspeções quanto ao corte de cabelo masculino serão realizadas a cada duas semanas. 
 

6. DOS CRISTÉRIO DE APROVAÇÃO NO CFP 
 

6.1 Será considerado aprovado no CFP, o servidor/aluno que obtiver freqüência de acordo com 
o previsto no item 4  deste Edital e alcançar nota suficiente para aprovação. 

6.2 Para fins de aprovação considerar-se-á a nota mínima igual a 70 (setenta), correspondendo 
a 70% (setenta por cento) na escala de nota de 0 (zero) a 100 (cem), em todas as avaliações 
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realizadas durante o CFP, podendo ser realizadas inclusive avaliações práticas referente aos 
módulos que assim o exigirem. 

6.3 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização de avaliações, atribuindo 
nota zero à avaliação não realizada. 

6.4 O resultado final do CFP será divulgado por meio de edital específico, onde constará a 
relação de todos os candidatos matriculados no CFP e o resultado obtido, sendo 
apresentado como APTO ou INAPTO na etapa do Curso de Formação, qual será publicado 
no órgão oficial de imprensa do Município e no Órgão Oficial Eletrônico do Município 
disponível no site www.cascavel.pr.gov.br e, ainda, disponibilizado no Portal do Servidor por 
meio do endereço eletrônico www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor na área “Concurso 
Público”. 

6.5 A inaptidão no CFP e a eliminação do candidato por quaisquer motivos previstos neste Edital 
e no Decreto Municipal nº 12.776/2016, acarretará a exoneração do servidor/aluno no 
interesse do serviço público. 
 

7. DO RECURSO 
 

7.1 O candidato poderá interpor recurso com relação ao resultado obtido durante ou ao final do 
curso de formação, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do dia subsequente a 
publicação do resultado. 

7.2 A interposição de recursos deverá ser protocolada diretamente no Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Cascavel, localizada na Rua Paraná, nº 5.000, Centro – 
Cascavel/PR, CEP: 85.810-011, e dirigidos à Comissão Organizadora de Concursos, 
devendo ser utilizado o formulário de recurso, Anexo IX do Edital de Abertura, disponibilizado 
no endereço eletrônico www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-andamento, o qual 
deverá ser preenchido de modo digitado ou datilografado. 

7.3 Não será aceito recurso por meios diversos ao que determina o item 7.2 deste Edital. 
7.4 A Comissão Organizadora julgará os recursos a partir do parecer dos docentes do CFP, ou 

da Equipe de Coordenação do CFP, quando necessário, levando em consideração para esta 
análise a clareza, objetividade e consistência do parecer emitido para a resposta do recurso 
ao candidato. 

7.5 As decisões proferidas pela Comissão Organizadora de Concursos serão dadas a conhecer 
aos candidatos no endereço eletrônico www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor/concursos-
andamento e têm caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais. 

7.6 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente indeferido. 

7.7 Serão rejeitados preliminarmente os recursos enviados fora do prazo previsto no item 7.1, ou 
não fundamentados, e os que não contiverem dados necessários à identificação do 
candidato, como seu nome, número de inscrição e cargo. E ainda, serão rejeitados aqueles 
recursos enviados pelo correio, fac-símile, ou qualquer outro meio que não o previsto neste 
Edital. 

7.8 O recurso cujo teor desrespeite os docentes do CFP, ou equipe de coordenação do CFP ou 
a Comissão de Concurso será preliminarmente indeferido. 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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8.1 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO NESTA FASE O CANDIDATO QUE: 
a) Não seguir as regras para ingresso ao CFP definidas neste edital, no Manual do Aluno, 
anexo II deste edital disponível em 
https://www.cascavel.pr.gov.br:444/portal_servidor/concursos-andamento.php,  e no edital de 
abertura de concurso público; b) Desistir expressamente do curso; c) Deixar de frequentar 
por qualquer motivo o CFP; d) Faltar e não protocolar requerimento de justificativa das faltas, 
acompanhado dos documentos pertinentes; e) Tiver seu pedido de justificativa de falta 
indeferido; f) Ultrapassar o limite de faltas previstos no item 4 deste edital; g) Não alcançar a 
nota mínima exigida em quaisquer avaliações realizadas durante o CFP; h) Não satisfizer 
aos demais requisitos legais e/ou editalícios; i) Utilizar-se de todo e qualquer meio ilícito para 
obter resultados favoráveis em qualquer forma de verificação de aprendizagem, escritas ou 
práticas das disciplinas; j)  Não satisfizer o disposto no Decreto Municipal n.º 12.776/2016. 

8.2 As intercorrências de baixa gravidade ocorridas durante o CFP serão registradas em relatório 
de conduta, sendo que após 03 registros, a permanência do servidor/aluno será analisada 
pela Comissão Organizadora de Concurso Público. 

8.3 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e legislação vigente serão resolvidos pela Comissão Organizadora de 
Concursos Públicos, assessorados pela Coordenação do CFP 

8.4 Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 25 de agosto de 2016. 
 
 
 
 

ALISSON RAMOS DA LUZ 
Secretário de Administração 

EDGAR BUENO 
Prefeito Municipal 

 
 

 

 

CIRLENE LIBRELATO SANTOS 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 

 


