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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 dissertativa: Após a análise do(s) recurso(s) interposto(s), ratifica-se o resultado preliminar da prova 
dissertativa divulgado pelo Edital 032/2021, o qual passa a constar como resultado definitivo da prova dissertativa 
 

1.1. Todos os pareceres exarados pela Banca da Objetiva Concursos se encontram disponíveis na Prefeitura Municipal 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 de títulos: 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 11, 12 e 
17/02/2021, diretamente no site www.objetivas.com.br, no campo “recursos”, localizado na área do candidato. 
 

3. Convocação para a banca de Verificação (Afrodescendentes) – Somente para cargos sem Prova Prática: Os candidatos constantes no 
Anexo II deste edital ficam convocados para a Banca de Verificação, conforme as disposições do Edital de Abertura das Inscrições, a ser 
realizada no dia 12/02/2021, no Paço Municipal (Rua Paraná, n.º 5.000, Bairro Centro, Município de Cascavel/PR), na  sala de Capacitação - 1º 
Andar, conforme horários definidos no referido anexo. 
 

3.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Banca de Verificação munido de documento de identificação 
original com foto, caneta esferográfica, além da máscara de proteção facial e a Autodeclaração para reserva de vagas – Afrodescendente 
(Anexo III) preenchida. 
 
3.2. Os candidatos deverão apresentar-se conforme estabelecido no item 3 deste Edital e seus subitens, bem como no Anexo III. NÃO SERÃO 
TOLERADOS ATRASOS TAMPOUCO TROCA DE TURNO. 
 

3.3. No ingresso do candidato na Sala de realização da Banca de Verificação, 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 da Coordenação, sendo solicitado ao candidato que confirme verbalmente seus dados pessoais para possibilitar a 
identificação. 
 

3.4. Para ingressar na Sala de realização da Banca de Verificação 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, desde a chegada, durante a espera até ser 
chamado para a Banca, bem como na saída do Paço Municipal. 
 

3.5. O candidato poderá portar máscara facial reserva para realizar a troca de máscara. 
 

3.6. Durante o período de permanência no prédio do Paço Municipal, bem como, ao término da Banca de Verificação fica terminantemente 
proibido o contato físico entre os candidatos, evitando aglomeração nos corredores do Paço. 
 

3.7. Para realização da Banca de Verificação 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. 
 

4. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital 062-B/2020 – Retificação 01, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
 Cascavel/PR, 10 de fevereiro 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.  

 

http://www.objetivas.com.br/
http://www.objetivas.com.br/

