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O Município de Cascavel/PR, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Leonaldo Paranhos da Silva, TORNA 
PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue: 

 
1. Resultado definitivo da prova objetiva: Após a análise do(s) recurso(s) interposto(s), ratifica-se o resultado preliminar da prova objetiva 
divulgado pelo Edital 004/2021, o qual passa a constar como resultado definitivo da prova objetiva. 
 
1.1. Todos os pareceres exarados pela Banca da Objetiva Concursos se encontram disponíveis na Prefeitura de Cascavel/PR. Cada recorrente 
poderá consultar o parecer do seu recurso diretamente na área do candidato, no site www.objetivas.com.br.  

 
2. Resultado preliminar da prova dissertativa: O resultado da referida prova encontra-se no Anexo I deste edital.  
 
2.1. Período de recursos: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao resultado ora divulgado deverá fazê-lo nos dias 27, 28 e 
29/01/2021, diretamente no site www.objetivas.com.br, no campo “recursos”, localizado na área do candidato. 
 
2.2. Vista de prova: Para subsidiar a interposição de recursos, durante a fase recursal acima estipulada, será disponibilizada vista da prova do 
candidato diretamente na área do candidato, no site www.objetivas.com.br, sendo este o único momento para vista.  

 
3. Convocação para a prova prática: Os candidatos constantes no Anexo II deste edital ficam convocados para a realização da prova prática, 
conforme as disposições do Edital de Abertura das Inscrições para o respectivo cargo. A prova será aplicada, conforme data, local e horário 
estabelecidos na tabela abaixo. Neste mesmo horário ocorrerá o fechamento dos portões em cada turno, não sendo mais permitido o 
ingresso de qualquer candidato ao local das provas. 
 

07/02/2021 - 08h (horário de Brasília) - (MANHÃ) 

 ESTÁDIO MUNICIPAL ARNALDO BUSATO – Avenida Tito 
Muffato, nº 300, Santo Onofre, no Município de Cascavel/PR. 
(Em frente à Palotti Veículos) 

MOTORISTA II - (GRUPO 1- CANDIDATOS CUJOS NOMES INICIAM COM 
AS LETRAS: A; C; D; E; F). 

07/02/2021 - 13h (horário de Brasília) - (TARDE) 

ESTÁDIO MUNICIPAL ARNALDO BUSATO – Avenida Tito 
Muffato, nº 300, Santo Onofre, no Município de Cascavel/PR. 
(Em frente à Palotti Veículos). 

MOTORISTA II -  (GRUPO 2- CANDIDATOS CUJOS NOMES INICIAM COM 
AS LETRAS: G; J; L; M; N; P; R; S; T; V; W). 

 
3.1. Para fins de identificação/desidentificação, todos os candidatos ficam convocados a comparecerem na data em seu local de prova 
indicado, com antecedência de 30 minutos do horário acima informado, trajados e calçados adequadamente para o teste, conforme 

peculiaridades de cada cargo, além de portar documento de identificação nos termos do item 6.2. Edital 062-B/2020 – Retificação 01 e 

seu subitem e máscara facial. O candidato deverá estar ciente de que, caso não apresente documento válido, ou caso se apresente sem 
máscara facial não poderá fazer a prova. 
 
3.1.1. A lista de documentos aceitos como documentos de identidade consta no item 1.2.2 do Edital de Abertura das Inscrições. NÃO serão 
aceitos como documento de identidade: cópia do documento de identidade, ainda que autenticada; protocolo de documentos; certidões de 
nascimento; títulos eleitorais; carteiras de motorista (modelo antigo); carteiras de estudante; carteiras funcionais; CPF ou qualquer outro 
documento sem valor de identidade, como documentos abertos, avariados, com foto desatualizada, ilegíveis ou, ainda, não identificáveis. O 
candidato deverá estar ciente de que a não validação do documento de identidade impossibilita o seu ingresso à prova. 
 
3.1.2. A prova prática será realizada em Caminhão, assim, conforme o item 10.2.1.2. do Edital de Abertura das Inscrições, o candidato deverá 
se apresentar portando CNH categoria “C” e fazendo uso de óculos ou lentes de contato, caso houver essa exigência na CNH do candidato. 
Importante ressaltar que, por ocasião da posse, será obrigatória a apresentação da CNH na categoria “D”.  
 
3.1.3. Nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, NÃO serão aceitos protocolos ou encaminhamentos da CNH. 
 
3.2. O não comparecimento no dia, horário e local, marcados nesta convocação, acarretará a eliminação do candidato. 
 
3.3. Os candidatos deverão comparecer preparados no que se refere à alimentação, tendo em vista que os testes não têm horário 
determinado para o término. 
 
3.4. Durante a realização da prova prática, os candidatos não poderão fazer uso de telefone celular ou de aparelhos eletrônicos. 
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3.5. A identificação das provas será realizada no dia 11/02/2021 (quinta-feira), às 9h (horário de Brasília), na Objetiva Concursos. A presença 
do candidato ao ato público não é obrigatória. 

 
4. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital 062-B/2020 – Retificação 01, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
 Cascavel/PR, 26 de janeiro de 2021. 

  

  

  

 Leonaldo Paranhos da Silva, 
Prefeito Municipal. 

  

  

  

Edson Zorek, 
Secretário de Planejamento e Gestão. 

Tatiana Waleska Cardozo Zaror, 
                 Presidente da Comissão Organizadora de Concursos.   

  

Registre-se e publique-se.  

 


