
 
 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR 

 CONCURSO PÚBLICO 063/2020 

EDITAL 142/2021 

 
 

 

 

    
 

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

    Pág. 1 de 1 
 

 
O Município de Cascavel/PR, por meio de seu representante legal, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue: 

 

1. Resultado definitivo da prova de aptidão física: Após a análise dos recursos interposto(s), divulga-se o resultado definitivo da prova de 
aptidão física, conforme Anexo I deste edital. 
 
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 Final da Primeira Fase: Depois de decorridas todas as etapas e processados todos os resultados da primeira fase do certame, 
conforme estipulado pelo Edital de Abertura das Inscrições, constatada a inexistência de empates entre os candidatos classificados, o que 
torna desnecessária a realização de sorteio de desempate, DIVULGA-SE o Resultado Final da Primeira Fase do Concurso Público 063/2020, 
conforme os Anexos II, III e IV deste edital. 
 
3. A partir deste momento, a publicidade oficial referente a este certame dar-se-á exclusivamente através do Órgão Oficial Eletrônico do 
Município de Cascavel/PR, disponível em https://cascavel.atende.net, no campo “Órgão Oficial” e no Órgão Oficial de imprensa do Município 
e/ou no Jornal O Paraná e também  no site  www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor na área “Concurso Público” e/ou 
https://cascavel.atende.net na área “Concurso Público”.  
 
3.1. Conforme Edital de abertura de inscrições, os candidatos serão convocados, por meio de edital, o qual será publicado nos meios acima 
mencionados, para comparecer para a realização das etapas da SEGUNDA FASE do certame. Todos os prazos, locais e horários estarão 
devidamente estabelecidos nos respectivos editais de convocação. 
 
3.2. Será eliminado do certame o candidato que não comparecer pessoalmente nos dias, horários e locais determinados para realização das 
etapas da SEGUNDA FASE e não cumprir com os demais prazos e/ou condições estabelecidas no Edital de Convocação. 
 
3.3. O Município de Cascavel/PR não se responsabilizará por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes do não conhecimento de sua 
convocação divulgada nos meios definidos no item 11.4 do Edital de abertura de inscrições. 
 
4. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital 063-B/2020 – Retificação 01, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
 Cascavel/PR, 16 de junho 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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