
 
 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR 

 CONCURSO PÚBLICO 063/2020 

EDITAL 049/2021 

 
 

 

 

    
 

Antes de imprimir este edital, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Seja consciente, a natureza agradece.  
 

 Pág. 1 de 2 
 

 
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 045/2021, 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 Municipal de Cascavel/PR. Cada 
recorrente poderá consultar o parecer do seu recurso diretamente na área do candidato, no site www.objetivas.com.br.  
 

#CANDIDATO, VIDE EDITAL N° 092/2021 - RETOMADA DO CERTAME E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE APTIDÃO FÍSICA, DE 
07/05/2021 
#APLICAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA SUSPENSA PELO EDITAL 058/2021 
2. Convocação para a prova de aptidão física: Os candidatos constantes no Anexo I deste edital ficam convocados para a realização da 
prova de aptidão física, 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. Nestes mesmos horários ocorrerá o fechamento dos portões, não sendo mais 
permitido o ingresso de qualquer candidato ao local das provas. 
 

28/02/2021 (domingo)  

Centro Esportivo Ciro Nardi: Rua Barão do cerro azul, n° 484, Bairro Centro, Cascavel/PR 

08h30min 
Candidatas femininas cujos nomes iniciam de A a Z e; 

Candidatos Masculinos cujos nomes iniciam de A a E. 

14h Candidatos Masculinos cujos nomes iniciam de F a W. 

#ALTERADO PELO EDITAL 050/2021 
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 30min 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. 
 
2.1.1. Os candidatos poderão utilizar o modelo de atestado médico constante no Anexo II deste edital. Os custos e procedimentos 
necessários à obtenção do atestado médico serão suportados exclusivamente pelo candidato. 
 
2.1.2. 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 ou a não apresentação do atestado médico 
impossibilita a realização da prova, restando eliminado do certame. 
 
2.3. O não comparecimento no dia, horário e local, marcados nesta convocação, acarretará a eliminação do candidato. 
 
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. Os candidatos deverão levar suas garrafas de água. 
 
2.5. Os candidatos poderão levar máscara facial de reserva (dentro de saco transparente) para fins de troca a cada 2 horas, bem como seu próprio álcool em gel 
para uso individual, isotônico, e protetor solar e garrafas de água. (ambos acondicionados em frasco transparente e sem rótulo). Orienta-se que os candidatos optem pela utilização 
de máscaras adequadas à prática de atividades físicas. 
 
2.6. ATENÇÃO: Considerando as disposições do Edital 063-B/2020 – Retificação 01, as recomendações e medidas dos centros e 
departamentos governamentais vigentes relacionadas à Pandemia de COVID-19, o Código Penal, artigos 131, 132, 267 e 268, assim como a 
necessidade de garantir a incolumidade dos participantes do Concurso Público, no dia da realização da prova: 
a) a utilização da máscara facial que cubra o nariz e a boca é obrigatória; 
b) todos os participantes deverão respeitar as regras de distanciamento, higienização e etiqueta da tosse estabelecidas nos avisos dos locais 

de prova; 

http://www.objetivas.com.br/
https://concursos.objetivas.com.br/uploads/361/concursos/1989/anexos/HSRI8GLgrEbg7BKsvgSf4U8YqqsWe95qPyOuG1bX.pdf
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c) será aferida a temperatura com termômetro infravermelho ou outro instrumento correlato, sob o seguinte procedimento, sendo vedado 
o ingresso, a participação na prova e a permanência no local dos candidatos que apresentarem temperatura maior ou igual a 37,8°C, 
acompanhada ou não de outros sintomas de síndrome gripal:  
1. será aferida a temperatura na entrada do prédio, sendo que, se a temperatura aferida for maior ou igual a 37,8°C, serão realizadas 

outras duas aferições; 
2. se, na terceira aferição, a temperatura estiver maior ou igual a 37,8°C, o candidato será dispensado, e, em consequência, eliminado 

deste Concurso Público. A dispensa e eliminação do candidato será registrada em livro de ocorrência, contemplando nome do 
candidato, número da inscrição, cargo para o qual se inscreveu, local de prova e as três temperaturas aferidas, com os respectivos 
horários. O registro deverá ser assinado pelo candidato e/ou duas testemunhas.  

d) Recomenda-se que os candidatos levem suas garrafas de água. (embalagem transparente e sem rótulo) já completas de água; 
e) orienta-se aos candidatos com sintomas ou diagnosticados com Coronavírus nos 14 dias anteriores à data da avaliação a não 

comparecerem à prova. 
 

3. Sem prejuízo aos candidatos, retifica-se o item 9.12.3 do Edital de Abertura de Inscrições, especificamente quanto à alínea “a”, de forma 
que, ONDE SE LÊ: Material: Pista aferida, marcada de 500 em 500 metros, cronômetro., LEIA-SE: Material: Pista aferida, marcada de 100 em 
100 metros, cronômetro. 

 

3.1. 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 de Abertura das Inscrições. 
 
4. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital 063-B/2020 – Retificação 01, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
 Cascavel/PR, 23 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.  

 


