
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
RETIFICAÇÃO N.º 01 

EDITAL DE CONCURSO N.º 056/2020 
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.  

TORNA PÚBLICO 
1. A retificação do Edital de Abertura do Concurso n.° 056/2020, de 06/03/2020, publicado no Órgão Oficial Eletrônico do 

Município, edição n.°2.484, de 10/03/2020, e no Órgão Oficial de Imprensa do Município, edição n.° 13.286, de 
10/03/2020, suspenso pelo Edital nº 090/2020 de 30 de março de 2020, no que se refere à reabertura das inscrições, 
continuidade das etapas do certame e definição de Cronograma de Execução, após a reabertura: 

 
1.1 No que se refere ao Item 1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, inclusão de itens à lista de Anexos constantes no 

subitem 1.9, sendo: 
 Formulário de autodeclaração para candidatos afrodescendentes - Anexo VII; 
 Relação dos candidatos inscritos no período de 25/03 a 30/03 - Anexo VIII; 
 Formulário para solicitação de devolução da taxa de inscrição - Anexo IX; 
 Cronograma de Execução – Anexo X. 

 
1.2 No que se refere ao Item 2 - DO CARGO, passando a vigorar com a seguinte redação: 

Requisitos do cargo de Fisioterapeuta 
Vagas 

Carga Horária 
Semanal 

Vencimento 
Inicial (R$) 

Valor da taxa de 
inscrição Geral PcD* 

Afrodescen- 
dentes** 

 Ensino Superior completo em Fisioterapia; 
 Registro no Conselho de Classe 

correspondente. 
CR -  - 30 Horas R$ 3.269,83 R$ 100,00 

*Aos candidatos aprovados na condição de Reserva de Vagas, PcD, serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas abertas no Edital de Concurso e das que vierem a surgir no 
prazo de validade do concurso de acordo com Art. 11  da Lei n.º 5.598/2010.  
**Aos candidatos aprovados na condição de Reserva de Vagas, Afrodescendente, serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas abertas no Edital de Concurso de acordo com 
Art. 18A  da Lei n.º 5.598/2010.  

 
1.3 No que se refere ao Item 3.8 DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, em atendimento a 

alteração na Lei nº 5598/2010; 
1.3.1 Alteração do subitem 3.8.2.2, passando a vigorar com a seguinte redação: 

3.8.2.2 Ao candidato desempregado, condicionado à comprovação por meio da Carteira de Trabalho, do 
cadastro do trabalhador emitido por Agência do Trabalhador e que possua renda familiar mensal per 
capita de até meio salário mínimo, devendo estar devidamente inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, conforme Decreto Federal n.º 6.135/2007. 

1.3.2 Alteração da alínea “b” do subitem 3.8.2.2.1, passando a vigorar com a seguinte redação: 
b) Cópia autenticada ou original do comprovante de cadastro do trabalhador emitido por Agência do 

Trabalhador; 
1.3.3 Supressão da alínea “d” do subitem 3.8.2.2.1; 
1.3.4 Supressão do subitem 3.8.2.2.2. 

2. Inclusão do Item 4A - DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS AFRODESCENDENTES, com a seguinte redação: 
4.1A   São reservadas 5% (cinco por cento) das vagas abertas por este Edital aos afrodescendentes em conformidade 

com a Lei Municipal n.º 5.598/2010. 
4.2A  Para concorrer às vagas reservadas, o candidato afrodescendente, devidamente inscrito neste Concurso, 

deverá protocolar o Formulário de autodeclaração para candidatos afrodescendentes – Anexo VII declarando-se 
como de cor preta ou parda no período de 14 horas de 24 de setembro de 2020 às 17 horas de 08 de outubro 
de 2020, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Cascavel, no endereço: Rua Paraná, 5000 - Centro - 
CEP 85.810-011, Cascavel-PR, respeitado o horário de atendimento do Setor, endereçado à Comissão de 
Verificação Fenotípica.  

4.3A  O candidato poderá enviar o Formulário de autodeclaração para candidatos afrodescendentes – Anexo VII 
devidamente preenchido e assinado, por meio dos Correios pelo serviço de SEDEX, impreterivelmente entre os dias 
24 de setembro de 2020 a 08 de outubro de 2020, endereçado à Comissão de Verificação Fenotípica, no 
endereço constante no subitem 4.2A, deste Edital.  
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4.4A  Os candidatos classificados, que tiverem se autodeclarado pretos ou pardos, serão convocados por meio de 

Edital específico, para Banca de Verificação, na qual serão observadas todas as regras sanitárias e de 
segurança relativas à pandemia de COVID-19, a fim de a autodeclaração protocolada ser homologada por 
Comissão designada para esse fim. Caberá à Comissão avaliar o candidato primordialmente com base no 
fenótipo. 

4.5A  Para fins de lisura, a realização da Banca de Verificação poderá ser registrada em gravação de áudio/vídeo ou 
qualquer outro meio que possibilite a sua posterior reprodução. 

4.6A  Os candidatos que não forem reconhecidos pela Comissão de cor preta ou parda, desde que a declaração esteja 
revestida de boa-fé, ou os que não comparecerem para a verificação na data, horário e local estabelecidos em 
Edital específico de convocação, continuarão participando do Concurso sendo relacionados nas vagas 
destinadas à ampla concorrência. 

4.7A Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas para afrodescendentes, estas serão preenchidas 
pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação. 

4.8A  Detectada a falsidade na declaração a que se refere o item 4.2A deste Edital, o candidato estará sujeito às penas 
da lei, e, ainda: 
4.8.1A Se já contratado para o cargo ao qual concorreu na reserva de vagas para afrodescendentes, utilizando-

se de declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão; 
4.8.2A Se candidato, à anulação da inscrição no Concurso e de todos os atos decorrentes; 
4.8.3A Será assegurada a ampla defesa ao candidato nas hipóteses descritas nos itens 4.8.1A e 4.8.2A. 

3. No que se refere ao Item 6 - DA PROVA OBJETIVA, acrescentar o subitem 6.1.1, com a seguinte redação: 
6.1.1 Para ingressar no local de prova o candidato deverá, obrigatoriamente, fazer uso correto da máscara facial, 
cobrindo nariz e boca, devendo utilizá-la durante todo o tempo de permanência no local de provas, desde a 
chegada até a saída do portão de acesso. 
6.1.2  O candidato poderá portar máscara facial reserva para realizar a troca durante a aplicação da prova escrita. 
6.1.3 Para a aplicação da prova objetiva serão tomadas medidas que assegurem o distanciamento social e as 
regras sanitárias e de segurança relativas à pandemia de COVID-19 para evitar a propagação da COVID-19. O 
edital de ensalamento trará o detalhamento das ações e cuidados que deverão ser tomados pelos candidatos 
desde o momento do ingresso ao local de provas até o término das mesmas. 

4. No que se refere ao subitem 6.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DA PROVA OBJETIVA: 
4.1 Alterar o tempo o qual os portões do local de prova permanecerão abertos e acrescentar a seguinte redação ao 

subitem 6.3.5: 
6.3.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima 
de 90 (noventa) minutos do horário fixado para o fechamento dos portões, munido de caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta, documento de identificação original e opcionalmente comprovante de pagamento da taxa 
de inscrição, que é o comprovante de inscrição, além da máscara de proteção facial.  

4.2 Acrescentar a seguinte redação ao subitem 6.3.8: 
6.3.8 No ingresso do candidato na sala de provas, será adotado o procedimento de identificação civil dos 
candidatos mediante verificação do documento de identificação, da coleta da assinatura, entre outros 
procedimentos, de acordo com orientações do fiscal de sala, sendo solicitado ao candidato que confirme 
verbalmente seus dados pessoais para possibilitar a identificação. 

4.3 Inclusão do item 6.3.19.1, com a seguinte redação: 
6.3.19.1 O candidato poderá manter em cima da carteira uma garrafa transparente de água, sem rótulo, sendo 
vedada a ingestão de substâncias de qualquer natureza (exceto água). 

4.4 Acrescentar as seguintes alíneas ao subitem 6.3.22 a respeito da eliminação do Concurso Público: 
m) Retirar a máscara, exceto para: tomar água, medicamentos ou fazer a troca da máscara, nesses casos 

deverá solicitar autorização do fiscal de sala;  
n) Trocar materiais com outros candidatos e com a equipe de aplicação de prova, tais como: caneta, máscara, 

álcool em gel e outros; 
o) Trocar de carteira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
p) Utilizar carteiras que estejam fora de uso devido à redução da capacidade das salas de aplicação de provas. 

4.5 Acrescentar a seguinte redação ao subitem 6.3.24: 
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6.3.24 Ao término da prova o candidato deverá retirar-se do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido 
o ingresso aos sanitários, tampouco a permanência nas dependências do local de prova bem como, 
na frente do local de provas.   

5. No que se refere ao Item 11 – DO APROVEITAMENTO, acrescentar os itens 11.13 e 11.14, com a seguinte redação: 
11.13 O primeiro candidato classificado em listagem específica (candidato com deficiência ou afrodescendente) com 

melhor classificação no Concurso Público será nomeado para ocupar a segunda vaga convocada. A terceira 
vaga convocada será ocupada pelo candidato da outra listagem não contemplado. E assim será realizada a 
convocação dos candidatos classificados nas listagens específicas, sendo nomeados a cada intervalo de 
vinte vagas convocadas. 

11.14 Caso o candidato esteja relacionado nas duas listagens específicas (candidato com deficiência ou 
afrodescendente), quando de sua convocação em uma das listagens, se deixar de assumir o exercício do 
cargo público ou não comparecer no prazo estipulado no Edital de Convocação, perderá todos os direitos 
advindos de sua aprovação no Concurso Público. 

6. Inclusão do Item 13 - DO APROVEITAMENTO E DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
13.1 O candidato que, no período compreendido entre os dias 25 de março de 2020 até o dia 30 de março de 

2020, anterior ao Edital de Suspensão nº 090/2020, efetuou a inscrição pelo site e realizou o pagamento do 
respectivo boleto, poderá optar em permanecer inscrito e participar das etapas que compreendem este 
certame ou solicitar a devolução da taxa de inscrição. 

13.2 O candidato que optar em permanecer nas demais etapas do certame, e que já realizou o pagamento do 
boleto, deve certificar-se que seu nome consta na relação preliminar de inscritos, Anexo VIII, estando 
confirmada sua inscrição. 
13.2.1 O candidato que somente efetuou a inscrição pelo site, porém não realizou o pagamento do boleto 

até a data do seu vencimento, não constará na listagem de inscritos, Anexo VIII, e nesse caso, 
deverá realizar nova inscrição e emissão de novo boleto de pagamento da taxa de inscrição. O 
boleto bancário deverá ser pago, em qualquer banco, impreterivelmente, até a data de vencimento 
constante no documento. 

13.3 DO PROCEDIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
13.3.1 Os candidatos relacionados no Anexo VIII, os quais já se encontram regularmente inscritos, exceto as 

candidatas que solicitaram isenção da taxa de inscrição, e que NÃO tiverem mais interesse em 
permanecer inscritos e participar das etapas que compreendem este certame, deverão solicitar a 
devolução da taxa de inscrição, no período improrrogável de 14 horas de 24 de setembro de 2020 
às 17 horas de 08 de outubro de 2020. 

13.3.2 O candidato deverá protocolar o Formulário para Devolução da Taxa de Inscrição, Anexo IX, no Setor 
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Cascavel, no endereço: Rua Paraná, 5000 - Centro - CEP 
85.810-011, Cascavel-PR, respeitado o horário de atendimento do Setor, devidamente preenchido e 
assinado, acompanhado da seguinte documentação: 
 cópia do RG; 
 cópia do CPF; 
 cópia de comprovante de residência. 

13.3.3 O candidato deverá informar no Formulário para Devolução da Taxa de Inscrição os seguintes dados 
relativos à sua conta bancária: 
 Nome do Banco; 
 Número da Operação/Tipo da Conta (conta corrente, poupança, etc.); 
 Número da Agência; 
 Número da Conta. 

13.3.4 A devolução se dará por meio de depósito em conta bancária, da qual obrigatoriamente o candidato 
deverá ser titular. 

13.3.5 O candidato poderá enviar o Formulário para Devolução da Taxa de Inscrição, Anexo IX, 
devidamente preenchido e assinado, por meio dos Correios pelo serviço de SEDEX, devendo ser 
postado dentro do período de 24 de setembro de 2020 até 08 de outubro de 2020, endereçado à 
Comissão Organizadora de Concursos, no endereço: Rua Paraná, 5000 - Centro - CEP 85.810-011, 
Cascavel-PR. 
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13.3.6 As devoluções se darão apenas após o encerramento do período para entrega do Formulário que 
trata este Edital e serão efetivadas em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir de 
09 de outubro de 2020. 

13.3.7 Os candidatos poderão solicitar a devolução da Taxa de Inscrição fora do período definido no item 
13.3.1 caso apresentem sintomas de COVID-19 ou estejam em isolamento devido suspeita de 
COVID-19 nos dias que antecedem a aplicação da Prova Escrita, desde que comprovem a referida 
alegação por meio de Atestado Médico e/ou Notificação de Isolamento caso Positivo/Suspeito. 

13.3.8 É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento do Formulário para Devolução da 
Taxa de Inscrição, Anexo IX, e dos documentos apresentados. 

7. As datas definidas no Cronograma de Execução, Anexo X, substituirão as descritas no Edital de Abertura publicado em 
10 de março de 2020. O Cronograma de Execução tem caráter orientador e poderá ser alterado em função da 
necessidade de ajustes operacionais, a critério da Comissão Organizadora dos Concursos Públicos, garantida a 
publicidade legal nos meios de comunicação definidos neste edital.  

8. O Edital de Concurso n.º 056/2020 será consolidado de forma a contemplar as informações constantes deste Ato. 
9. Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 

Cascavel, 21 de setembro de 2020. 
 

   
EDSON ZOREK 

Secretário de Planejamento e Gestão 
 
 

LEONALDO PARANHOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

ROSANE MARQUES DE SOUZA 
Vice-Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 

 


