
EDITAL DE CONCURSO N.º 147/2017

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 
 

T O R N A   P Ú B L I C O 
 

                                1.  A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no concurso público mu-
nicipal aberto pelo Edital de Concurso n.º 151/2014, de 23/12/2014, homologado pelo Edital de Concurso 
n.º 039/2015, de 07/04/2015, para a Etapa do Exame Pré-Admissional, a comprovação dos requisitos/-
documentação exigidos para o cargo e posse no cargo.

                                2.  A Avaliação Psicológica e o Exame Médico pré-admissional, são partes integran-
tes do concurso de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais ne-
cessárias ao desempenho das funções do cargo público postulado, sendo eliminados do concurso públi-
co os candidatos que não comparecerem no dia, horário e local determinado para a realização da entre-
vista, teste e exame. 

                                3.  Serão considerados inaptos nessa etapa os candidatos que não atenderem aos 
requisitos de aferição estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, 
quer situacionais, que denotem comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e/ou que tive-
rem condição de saúde incompatível com o cargo público, devidamente atestado pelo médico do trabalho 
do município, nos termos do item 8 do Edital de Concurso n.º 151/2014.

                                4.  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 Departamento de Re-
cursos Humanos. 
 
                                5.  Os candidatos considerados aptos no exame pré-admissional  e que atende-
rem ao previsto nos itens 12.4 e 12.6 do Edital de Abertura do Concurso n.º 151/2014,  deverão tomar 
posse em 09/10/2017, conforme § 4º do artigo 25 da Lei Municipal 5.598/2010. 

                                6. Os candidatos deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos des-
ta municipalidade, situado à rua Paraná n.º 5.000 - Centro, nos prazos estabelecidos a seguir: 

Etapa do Exame Pré-Admissional
   a) Agendamento da Avaliação Psicológica: 21/09/2017 a 22/09/2017 
   b) Avaliação Psicológica - Entrevista: 22/09/2017 a 25/09/2017 
   c) Avaliação Psicológica - Testes: 25/09/2017 
   d) Ciência do resultado da Avaliação Psicológica e agendar Exame Médico: 28/09/2017 
   e) Realização do Exame Médico: 28/09/2017 
   f) Publicação do Resultado do Exame Pré-admissional: 30/09/2017 
   g) Prazo de Recurso da Etapa do Exame Pré-admissional: 02/10/2017 a 04/10/2017 
  
  
TESTE PSICOLÓGICO
Centro de Aperfeiçoamento dos Serv. Púb. Mun. de Cascavel - CEAVEL
Endereço: Rua Hyeda Baggio Mayer, n.º 1715 - Parque São Paulo
Data: 25/09/2017
Horário: 14h00

� A Carteira de Vacinação e o Cartão SUS, devem ser apresentados na realização do exame mé-
dico.

Comprovação dos requisitos/documentação e posse no cargo
   a) Entrega de Documentos: 02/10/2017 a 05/10/2017 
   b) Treinamento Segurança no Trabalho: 09/10/2017 
   c) Posse e exercício no cargo em: 09/10/2017 
  



  
TREINAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO 
Centro de Aperfeiçoamento dos Serv. Púb. Mun. de Cascavel - CEAVEL 
Endereço: Rua Hyeda Baggio Mayer, n.º 1715 - Parque São Paulo 
Data: 09/10/2017 
Horário: 08h30 às 12h00 

  

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

MEDICO ESPECIALISTA 
ESPECIALIDADE: GINECOLOGISTA/OBSTETRA 

CLASS.   NOME DOCUMENTO INSCR. 
9º   NORIO ITO 35001808 482529

  
MEDICO ESPECIALISTA 
ESPECIALIDADE: PSIQUIATRA 

CLASS.   NOME DOCUMENTO INSCR. 
7º   MATHEUS FORTUNATO 60948534 468952

  

                                7.  Os  candidatos deverão apresentar-se portando os seguintes documentos para 
admissão: 
 
� Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
� Original e cópia do RG (Identidade); 
� Original e cópia do CPF; 
� Original e cópia do Título Eleitoral; 
� Original e cópia do comprovante de votação referente à última eleição ou certidão de quitação emitida 
pelo Cartório Eleitoral; 
� Carteira de Trabalho (original e cópia das folhas com o número e qualificação civil);
� Original e cópia do PIS/PASEP (frente e verso); 
� Original e cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (quando couber); 
� Original e cópia autenticada em Cartório do Comprovante de Escolaridade (exigida para o cargo, con-
forme definido no Edital de Abertura do Concurso); 
� 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 Profissio-
nal;
� Original e cópia do Comprovante de Residência atualizado;
� Original e cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (CDI), a fim de com-
provar quitação ou dispensa do serviço militar obrigatório inicial, para os candidatos do sexo masculino;
� 1 Foto 3 x 4 recente;
� Original e cópia da Carteira de Vacinação;
� 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, sendo de Distribuição Criminal (Varas Criminais ou Cartório Distri-
buidor) e Execuções Criminais (Vara de Execuções Penais - VEP). No caso de certidão  positiva, juntar 
certidão de objeto e pé.
� Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal (http://www.jfpr.gov.br/), da(s) Regi-
ão(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. 
 
  
  
                                8. O não cumprimento dos prazos  implica na perda de todos os direitos advindos do 
concurso acima citado, conforme prevê o artigo 25  e parágrafo 1º da Lei Municipal n.º 5.598 de 15 de 
setembro de 2010. 
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                                9. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

 
GABINETE DO PREFEITO

Cascavel, 15 de setembro de 2017.

  
 
  
  

LEONALDO PARANHOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

  
 
 
  
  

CLETIRIO FERREIRA FEISTLER 
Secretário Municipal de Administração 

  
 
  

VANILSE DA SILVA SCHENFERT 
Diretora Depto de Recursos Humanos 
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