
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
EDITAL DE TESTE SELETIVO N.º 009/2020 

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

TORNA PÚBLICO 
1. A homologação das inscrições e ensalamento dos candidatos regularmente inscritos no Teste Seletivo aberto 

pelo Edital n.º 025/2019, de 12 de dezembro de 2019, Anexo I deste Edital. A relação das inscrições 
homologadas e o ensalamento contido no Anexo I estará disponível no endereço eletrônico 
www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor na área “Concurso Público”. 

2. A prova escrita dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas no Teste Seletivo aberto pelo Edital n.º 
025/2019 será realizada no dia 16 de fevereiro de 2020, na cidade de Cascavel – Paraná, no período da Manhã 
na UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, localizada à Rua Universitária, 1619 - 
Universitário, sendo o acesso ao local de provas pela entrada de pedestres. Para fins de fechamento dos 
Portões será considerada a porta de vidro que dá acesso ao Bloco A da Instituição como único acesso às salas 
de prova. Não será admitido ingresso de candidatos após o fechamento da porta, ainda que estejam dentro do 
estacionamento ou outras dependências da Instituição. 

3. A abertura dos portões de acesso aos locais de provas se dará às 7h45min e o fechamento dos Portões às 8h 
45min, observado o horário oficial de Brasília/DF, lembrando que NÃO SERÃO TOLERADOS ATRASOS. 
3.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima 

de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para o fechamento dos portões, munido de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de pagamento da taxa de inscrição que é o 
comprovante de inscrição, e do documento de identificação original. O início das provas em cada período 
está previsto para 15 (quinze) minutos após o fechamento dos portões de acesso, observado o 
horário oficial de Brasília/DF. 
3.1.1. Serão considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 

pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 
conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista com foto; carteiras funcionais do Ministério 
Público; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (modelos com foto). 

3.1.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 
de identificação original por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias.       

4. Publique-se. 
Cascavel, 29 de janeiro de 2020. 

 
       
 

TATIANA WALESKA CARDOZO ZAROR 
Presidente da Comissão Organizadora de 

Concursos 

 
 

LEONALDO PARANHOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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