
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
EDITAL DE CONCURSO N.º 122/2017 

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. 
Considerando o Comunicado publicado e veiculado em 14 de agosto de 2017 que, por razões de ordem técnica, 
suspendeu o recebimento das inscrições do Concurso Público nº 115/2017, para provimento de vagas e formação 
de cadastro de reserva para o cargo efetivo de AGENTE DE APOIO, que estava programado para iniciar às 14h 
daquele dia. 

TORNA PÚBLICO 
1. O novo período para o recebimento das inscrições no Concurso Público aberto pelo Edital nº 115/2017 para provimento 

de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de AGENTE DE APOIO, será de 17/08/2017 a 
30/08/2017, unicamente por meio da Internet. 

1.1 As orientações pertinentes às inscrições no Concurso Público estão dispostas no item 2 do Edital de Abertura nº 
115/2017. 

1.2 Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital nº 115/2017 e certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos para o cargo. 

2. Em razão do novo período de recebimento das inscrições conforme item 1 deste Edital, ficam também alterados os 
prazos para solicitar a isenção da taxa de inscrição e para protocolar o requerimento de reserva de vagas destinadas a 
candidatos com deficiência, ficando assim definidos: 

• 17/08/2017 a 23/08/2017 - prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição. 

• 17/08/2017 a 30/08/2017 - prazo para protocolar requerimento de reserva de vagas. 

2.1 As regras estabelecidas no Edital de Abertura de Concurso para solicitar a isenção da taxa de inscrição e para 
protocolar requerimento de reserva de vagas permanecem plenamente vigentes. 

3. Fica mantida a data provável de 24/09/2017 para aplicação da prova objetiva. 

4. Publique-se. 

Cascavel, 16 de agosto de 2017. 
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Diretora do Depto de Recursos Humanos 
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Secretário de Administração 
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