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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. Em virtude da obrigatoriedade do uso de máscara facial para a realização dos testes de aptidão física como medida de contingenciamento 
à propagação do novo Coronavírus, por garantia aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, em especial ao posicionamento 
adotado pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte na qual alude “esforço aumentado da musculatura ventilatória, 
levando a um maior desconforto respiratório para se realizar um mesmo nível de atividade”, visando à incolumidade da execução dos testes, 
bem como a segurança dos participantes, altera-se os itens 9.12.2 e 9.12.3 do Edital 063-B/2020 – Retificação 01, especificamente quanto às 
alíneas “b” dos referidos itens, as quais determinam o tempo máximo para execução da 2ª e 3ª fase da prova de Aptidão Física, passando os 
mesmos a constar conforme segue: 
 

9.12.2. 2ª Fase: Teste de Agilidade - Shuttle Run: 
b) Tempo máximo para execução: 14 (quatorze) segundos para candidatos do sexo masculino e 15 (quinze) segundos para candidatas do 
sexo feminino. 
 

9.12.3. 3ª Fase: teste de resistência física - Corrida de média distância: 
b) Tempo máximo para execução: 14 (quatorze) minutos.  
 

2.  A fim de evitar aglomeração e transtornos próximo do horário de fechamento dos portões, bem como garantir a incolumidade dos 
candidatos, sem prejuízo das disposições em contrário, retifica-se os itens 2.1, 2.4, 2.5 e 2.6 – “d” do Edital 049/2021, os quais passam a 
constar conforme segue:   
 

2.1. Para concorrer a esta prova, todos os candidatos ficam convocados a comparecerem na data em seu local de prova indicado, com 
antecedência de 01h do horário acima informado, em trajes apropriados para a prática desportiva, portando documento de identidade 
original que bem o identifique e esteja em bom estado de conservação, máscara facial e Atestado Médico, emitido no máximo há 15 dias da 
data da prova de aptidão física, que comprove boas condições para a prática desportiva e atividades físicas, devendo, ainda, contribuir com 
as medidas de biossegurança para a proteção de todos. Para concentração, os candidatos devem dirigir-se ao ginásio Eduardo Luvison. 
 

2.4. Os candidatos deverão comparecer preparados no que se refere à alimentação, tendo em vista que os testes não têm horário 
determinado para o término.  
 

2.5. Os candidatos poderão levar máscara facial de reserva para fins de troca a cada 2 horas, bem como seu próprio álcool em gel para uso 
individual, isotônico, protetor solar e garrafas de água. Orienta-se que os candidatos optem pela utilização de máscaras adequadas à prática 
de atividades físicas. 
 

2.6.d. Recomenda-se que os candidatos levem garrafas de água; 
 

3. Altera-se a nota de rodapé constante no Anexo II do Edital 049/2021, a qual passa a constar com a seguinte redação:  
 

“Este documento é um modelo referencial de laudo médico, podendo ser utilizado ou não, a critério do médico. No entanto, o laudo médico 
deve conter todos os dados indicados no formulário conforme item 9.4 “b” do Edital 063-B/2020 – Retificação 01.” 
 

4. O Concurso Público 063/2020 passa a constar com a alteração ora trazida, restando ratificadas todas as demais disposições, sendo de 
exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital 063-B/2020 – Retificação 01.  
 

5. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital 063-B/2020 – Retificação 01, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
  

 Cascavel/PR, 24 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.  

 


