
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
EDITAL DE CONCURSO N.º 087/2022

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,

Considerando a declaração de estado de emergência no Município de Cascavel efetivada por meio do
Decreto Municipal n.º 16.007 de 17 de Março de 2021.
Considerando a necessidade de continuar respeitando as medidas necessárias a serem observadas pelas
Secretarias Municipais e Órgãos da Administração Indireta visando à prevenção, controle e mitigação dos
riscos de transmissão da COVID-19 e do vírus da Influenza A (H3N2).
Considerando a Lei Estadual n.º 20.189 de 20 de Abril de 2020 que refere ao uso obrigatório de máscara.
Considerando os avanços consideráveis da vacinação da população.

RESOLVE

1. Incluir os Servidores/Aluno que estão regularmente inscritos e frequentando o Curso de Formação
Profissional referente ao Edital de Abertura nº 063/2020, nas previsões trazidas pela Instrução Normativa
Municipal nº 001/2022, a qual estabelece novas rotinas acerca das diretrizes de prevenção, controle e
mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 e inclui também orientações acerca do vírus da
Influenza A (H3N2) em ambientes de trabalho, espaços comuns e coletivos no âmbito da Administração
Direta e Indireta do Município de Cascavel, exceto Secretaria Municipal de Saúde, publicada no Órgão
Oficial do Município em 09/02/2022.

2. Os Servidores/Aluno deverão seguir as orientações da Instrução Normativa Municipal nº 001/2022, nos
casos que couber, devendo obrigatoriamente entrar em contato com Call Center do Servidor por meio do
número (45) 99155-5535 (whatsapp), por meio do qual serão atendidos e monitorados nos casos
suspeitos e confirmados.

3. Fica sob responsabilidade do Servidor/aluno providenciar junto aos colegas/coordenação as
aulas/conteúdos perdidos em virtude de isolamento comprovado por meio de exames RT-PCR ou teste
rápido para detecção de antígeno Positivo.

3.1. Não há previsão de aulas remotas, ou pedido de afastamento por grupo de risco, visto que tais
previsões somente se aplicam a servidores efetivos.

4. Os casos omissos ou não previstos neste Edital são resolvidos pela Comissão Organizadora do
Concurso Público.

GABINETE DO PREFEITO
Cascavel, 21 de fevereiro de 2022.

VANILSE DA SILVA POHL
Secretária de Planejamento e Gestão

LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Prefeito Municipal

TATIANA WALESKA CARDOZO ZAROR
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos
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