
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
EDITAL DE CONCURSO N.º 055/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de
conformidade com o previsto na Lei Municipal nº 5.598, de 15 de setembro de 2010 e no item 8 do Edital de
Concurso nº 029/2016,

T O R N A P Ú B L I C O
1. A convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado no concurso público municipal aberto pelo

Edital de Concurso n.º 065/2017, de 18/05/2017, homologado pelo Edital de Concurso n.º 197/2019, de
05/11/2019, em cumprimento a decisão proferida nos autos n.º 0038678-73.2018.8.16.0021 de Mandado
de Segurança, tramitado na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cascavel-Paraná, para efetivação de
matrícula no Curso de Formação Profissional – CFP, na condição de Servidor/Aluno, conforme previsto no
item 9 do Edital de Abertura.

1. O candidato deverá apresentar-se obrigatoriamente nas datas, horários e locais estabelecidos a seguir:

Data: 08, 09 e 10/02/2022
Horário: das 8h30 às 12h ou das 13h30 às 17h.
Comprovação dos Requisitos e Entrega de Documentos
Local: Departamento de Gestão de Pessoas - Prefeitura Municipal de Cascavel
Endereço: Rua Paraná nº 5000 - Centro

Data: 14/02/2022
Horário: das 8h30 às 12h
Assinatura do Termo de Matrícula no Curso de Formação Profissional - CFP
Local: Departamento de Gestão de Pessoas - Prefeitura Municipal de Cascavel
Endereço: Rua Paraná nº 5000 - Centro

Data: 14/02/2022
Horário: 13h30min às 17h
Ato Solene de abertura do Curso de Formação Profissional
Local: Auditório do Paço Municipal – Prefeitura Municipal de Cascavel
Endereço: Rua Paraná, n.º 5.000 – Centro
*Traje: camiseta branca, calça jeans azul e calçado preto.

Data: 15/02/2022
Horário: 7h às 18h
Início do Curso de Formação Profissional
Local: 6º Batalhão da Polícia Militar
Endereço: Rua Olavo Bilac 789 – Centro, Centro, Cascavel – PR.

Nos dias subsequentes o Curso de Formação Profissional ocorrerá de Segunda a Sexta-feira
Horário: 07h às 18h* (haverá almoço no local).
*Visando o desenvolvimento de competências e habilidades inerentes ao cargo de Guarda Municipal poderão
ser realizadas atividades em período noturno e nos fins de semana. Os horários poderão ser
alterados/flexibilizados de acordo com a necessidade das instruções.
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2. Na data estabelecida para Comprovação dos requisitos/documentação, os candidatos deverão apresentar-se
portando os seguintes documentos:

 Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
 Original e cópia do RG (Identidade);
 Original e cópia do CPF;
 Original e cópia do Título Eleitoral;
 Original e cópia do comprovante de votação referente à última eleição ou certidão de quitação emitida pelo
Cartório Eleitoral;

 Carteira de Trabalho (original e cópia das folhas com o número e qualificação civil);
Original e cópia do PIS/PASEP (frente e verso);

 Original e cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (se houver);
 Original e cópia autenticada em Cartório do Comprovante de Escolaridade (Ensino Médio Completo,
conforme definido no Edital de Abertura do Concurso); Original e cópia do Comprovante de Residência
atualizado;

 Original e cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (CDI), a fim de comprovar
quitação ou dispensa do serviço militar obrigatório inicial, para os candidatos do sexo masculino;

 1 Foto 3 x 4 recente;
 Original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação (Categoria "AB", conforme definido no Edital de
Abertura de Concurso);

 Original e cópia autenticada em cartório do comprovante do curso básico de formação na área de
vigilância/segurança, com carga horária mínima de 160 horas(conforme definido no Edital de Abertura de
Concurso);

 Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual (FÓRUM),do(s) domicílio(s) onde residiu
nos últimos 05 (cinco) anos, sendo de Distribuição Criminal (Varas Criminais ou Cartório Distribuidor) e
Execuções Criminais (Vara de Execuções Penais - VEP). No caso de certidão positiva, juntar certidão de
objeto e pé.

 Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal (http://www.jfpr.jus.br/), da(s) Região(ões)
onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos.

 Importante:
I. As Certidões Negativas de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual e Federal serão
utilizadas as certidões entregues na Etapa de Investigação Social, no entanto, caso na entrega e
conferência dos documentos seja constatadaa necessidade de certidão complementar, será
solicitado.
II. As certidões negativas devem ser emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data final da
entrega dos documentos.

3. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste edital implica na perda dos direitos advindos do
concurso acima citado, conforme prevê o artigo 25 e parágrafo 1º da Lei Municipal n.º 5.598 de 15 de
setembro de 2010.

4. O Curso de Formação Profissional - CFP é parte integrante do Concurso, de caráter eliminatório, e será
realizado nos termos definidos no Edital de Abertura n.º 063/2020 e no Decreto Municipal nº 12.776/2016
e suas alterações, com duração de aproximadamente 813 horas, conforme Matriz Curricular, Anexo II deste
Edital, e visa complementar, ampliar e desenvolver o nível de conhecimento teórico e prático necessário
para o futuro desempenho das atribuições relacionadas ao cargo de Guarda Municipal.

5. O Curso de Formação Profissional – CFP, será ministrado por Instrutores designados em Edital específico
e será realizado pelo Núcleo de Ensino do 6º Batalhão de Polícia Militar, conjuntamente com a Escola de
Gestão Pública.

6. Caso algum candidato, ainda que apto no Exame Admissional, fique impedido de participar do Curso de
Formação Profissional, seja por motivos médicos ou quaisquer outros motivos, será eliminado perdendo
todos os direitos advindos do Concurso Público.

7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste edital implica na perda dos direitos advindos do
concurso acima citado, conforme preveem o caput do artigo 25 e parágrafo 1º da Lei Municipal n.º 5.598
de 15 de setembro de 2010.

http://www.jfpr.jus.br/
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8. É dever do candidato estar ciente das normas e procedimentos contidos no Decreto Municipal nº
12.776/2016, no Edital de Abertura do Concurso n.º 063/2020, no Manual do Aluno, Anexo III deste Edital,
no Projeto Pedagógico do Curso de Formação Profissional, Anexo IV, e Enxoval, Anexo VI deste Edital,
das quais não poderá alegar desconhecimento.

9. A inaptidão no Curso de Formação Profissional - CFP e a eliminação do servidor/aluno por quaisquer
motivos previstos no Edital de Abertura, no Decreto Municipal nº 12.776/2016 ou por não seguir as regras
contidas no Manual do Aluno, Anexo III deste Edital, acarretará o desligamento do servidor/aluno no
interesse do serviço público.

10. O servidor/aluno poderá interpor recurso com relação a fato ocorrido durante Curso de Formação
Profissional - CFP, a contar do recebimento de Notificação, bem como, com relação ao resultado final do
CFP, a contar de sua publicação, devendo seguir fielmente o item 12.6 do Edital de Abertura.

11. O recurso em relação a fato ocorrido durante o Curso de Formação Profissional - CFP, e na hipótese do
servidor/aluno apresentá-lo, fica garantido o direito de permanecer no CFP até o julgamento do recurso.

12. Sendo o julgamento do recurso pela Comissão Organizadora de Concursos pela improcedência, o
servidor/aluno será imediatamente desligado do Curso de Formação Profissional - CFP perdendo todos os
direitos advindos do Concurso.

13. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO
Cascavel, 01 de fevereiro de 2022.

LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Prefeito Municipal

VANILSE DA SILVA POHL
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão
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