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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. O gabarito preliminar será divulgado em 01/02/2021 (segunda-feira), a partir das 14h (horário de Brasília), nos sites 
www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor, na área “Concurso Público” e www.objetivas.com.br.  

 

2. Período de recursos: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao gabarito preliminar deverá fazê-lo nos dias 02, 03 e 
04/02/2021, diretamente no site www.objetivas.com.br, no campo “recursos”, localizado na sua área do candidato.  
 

3. Vista de prova padrão: Para subsidiar a interposição de recursos, durante a fase recursal acima estipulada, haverá vista das provas padrão 
na Prefeitura Municipal de Cascavel/PR e no site www.objetivas.com.br, na página referente ao certame. Após o período definido, as provas 
serão retiradas do site, restando disponíveis, todavia, na prefeitura. 
 

4. A correção eletrônica dos cartões de resposta será realizada em 08/02/2021 (segunda-feira), às 9h (horário de Brasília), na Objetiva 
Concursos (Rua Casemiro de Abreu, 347, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS).  
 

5. Da devolução da taxa para os candidatos com a temperatura ≥37,8°C no dia da prova, com sintomas ou diagnosticados com Coronavírus 
nos 14 dias anteriores à data da avaliação: 
 

5.1. Período para solicitação de devolução e cancelamento da taxa de inscrição: 02, 03 e 04/02/2021. 
 

5.2. No período determinado no item 5.1, especificamente, os candidatos que no dia da prova, após a aferição de temperatura, tiverem 
apresentado temperatura ≥ 37,8°C poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição, desde que conste em ata. O candidato DEVERÁ acessar 
o site  www.objetivas.com.br e, na sua área do candidato, clicar na opção “mais informações" e, na situação da inscrição, clicar em 
"devolução da taxa de inscrição", preenchendo ali todas as informações necessárias (banco, tipo de conta (corrente ou poupança), agência 
com dígito, conta com dígito, titular da conta, CPF do titular da conta, etc.).  O candidato deverá, obrigatoriamente, informar conta bancária 
na qual seja titular. Não serão realizados depósitos em contas de terceiros. 
 

5.3. Para os candidatos com sintomas gripais e/ou que tiverem sido diagnosticados com COVID-19 nos 14 dias anteriores à data da avaliação, 
durante o período determinado no item 5.1, especificamente, DEVERÃO acessar o site www.objetivas.com.br e, na sua área do candidato, 
clicar na opção “Envio de Documentos” e ali ANEXAR os documentos abaixo dispostos, os quais deverão ser todos digitalizados, de forma 
legível e completa (frente e verso caso houver), sendo salvos em um único arquivo, nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”, cujo 
tamanho máximo deverá ser de 2MB:  
a) Anexo deste edital, devidamente preenchido e assinado;  
b) atestado médico;  
 

5.4. Após o término do período determinado no item 5.1, a Objetiva Concursos encaminhará a lista de solicitações para a Administração 
Municipal, para que esta, que é quem detém os valores referentes ao pagamento das taxas de inscrição do certame, efetue o depósito do 
valor referente à taxa de inscrição. 
 

5.5. O valor referente à taxa de inscrição será depositado diretamente na conta bancária informada pelo candidato quando da solicitação, de 
forma que é imperativo que o candidato preencha corretamente suas informações ao solicitar o cancelamento e a devolução, sob pena de 
não receber o valor. Se certificar de que preencheu corretamente os dados ou campos antes de enviar a solicitação é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. 
 

5.5.1. As devoluções se darão após o encerramento do período determinado no item 5.1 deste Edital e serão efetivadas em um prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias contados a partir de 04/02/2021. 
 

5.6. O Município de Cascavel/PR e a empresa Objetiva Concursos não se responsabilizam por erros de preenchimento de dados e/ou por 
solicitações não recebidas por motivos de ordem técnica de computadores. 
 

6. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital 063-B/2020 – Retificação 01, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
 Cascavel/PR, 29 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.  
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ANEXO  
REQUERIMENTO - CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO - SINTOMAS GRIPAIS E/OU DIAGNÓSTICO DE COVID-19 

 
<Para fins de identificação do certame, imprima este anexo na íntegra, inclusive com a parte do cabeçalho onde consta a identidade do certame> 

 

Nome completo do candidato:  

Inscrito para a vaga: 

Data de nascimento: __/__/____ Número de inscrição: 

Documento de Identificação oficial: CPF: 

Telefone fixo: [   ] Telefone Celular: [   ] 

E-mail: 
 

Eu, acima qualificado(a), VENHO REQUERER cancelamento e devolução da taxa de inscrição em virtude de ter apresentado sintomas gripais e/ou  

sido diagnosticado (a) com COVID-19 no  dia de realização ou nos 14 dias anteriores à data da avaliação do Concurso Público 063/2020, e DECLARO, 

desde já, que preencho os requisitos necessários para deferimento da solicitação, que as informações aqui prestadas e os documentos apresentados 

são verdadeiros e que estou ciente de que a não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição que garante o deferimento da 

solicitação, ou, ainda, que a apresentação dos documentos fora dos padrões, prazo e/ou forma solicitados, implicará indeferimento da solicitação; 

DECLARO, ainda, que estou ciente de que, constatada falsidade em qualquer momento, poderei responder por crime contra a fé pública, nos termos 

da lei vigente, o que também acarretará minha eliminação deste certame. DECLARO que estou ciente que a minha solicitação está condicionada à 

possibilidade, à razoabilidade e às disposições deste Edital.  

 

 
 

Nestes termos, 
Espera Deferimento. 

 
 
 

(Local)  (Data)  (Assinatura do Candidato) 

 
 

 


