
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

EDITAL DE CONCURSO N.º 141/2016 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a necessidade de alteração no item 1.4 do anexo VI e no item 8.2 do Edital de Concurso 
n.º 029/2016, de 23/02/2016 e dos item 2, 3 e 5 do Edital de Concurso n.º 138/2016, de 03/06/2016,  

T O R N A  P Ú B L I C O 
1. Fica alterado o item 8.2 do Edital de Abertura do Concurso  n.º 029/2016, de 23/02/2016, e o item 1.4 
do Anexo VI do mesmo edital, passando a vigorar com a seguinte redação:  

"Item 8.2 - O Curso de Formação é parte integrante do Concurso, de caráter eliminatório, e será 
realizado nos termos definidos no Decreto Municipal nº 12.776/2016, com duração de 484 horas, com 
base na Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais, para formação em segurança pública, da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), 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." 

"Anexo VI - Item 1.4 -  A data da realização dos exames deverá ser inferior ou igual a 120 (cento e 
vinte) dias da sua apresentação, sob pena de desclassificação no concurso." 
2. Fica alterado o 7º parágrafo  do  item 2, página 2  do Edital de Concurso  n.º 138/2016, de 03/06/2016, 
passando a vigorar com a seguinte redação:  

"A data da realização dos exames deverá ser inferior ou igual a 120 (cento e vinte) dias da sua 
apresentação, sob pena de desclassificação no concurso." 
3. Ficam alterados os itens 3 e 5  do Edital de Concurso  n.º 138/2016, de 03/06/2016, passando a 
vigorar com a seguinte redação:  

"Item 3 - Entrega da Ficha de Informações Confidencial – FIC, certidões e documentos para 
posse provisória - Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos desta 
municipalidade, situado à rua Paraná              n.º 5.000 - Centro, nos prazos estabelecidos a seguir: 

a) Entrega da Ficha de Informações Confidenciais - FIC e Certidões: 23 a 27/06/2016 
b) Entrega de Documentos: 23 a 27/06/2016 
c) Matrícula no Curso de Formação: 23 a 27/06/2016  
d) Posse provisória em: 29/06/2016"  

"Item 5 - O candidato tomará posse no cargo provisoriamente na data de 29/06/2016, sendo sua 
confirmação condicionada à aprovação na Investigação Social, a aptidão da análise dos exames 
médicos e laboratoriais, previstos no Anexo VI do Edital de Abertura de Concurso nº 029/2016, e da 
aprovação no Curso de Formação Profissional."   
4. Ficam mantidas as demais datas e prazos estabelecidos anteriormente. 
5. Publique-se.  

GABINETE DO PREFEITO 
Cascavel, 07 de junho de 2016. 

 

 

 

 

 

ALISSON RAMOS DA LUZ 
Secretário Municipal de Administração 

EDGAR BUENO 
Prefeito Municipal 

 

 

 

VANILSE DA SILVA SCHENFERT 
Diretora do Depto de Recursos Humanos 

 

 

 

IVO ALAÉRCIO ZAROR 
Presidente da Comissão Organizadora de Concurso 

 


