MUNICÍPIO DE CASCAVEL
EDITAL DE CONCURSO N.º 089/2017

O Prefeito Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto
no inciso II do Artigo 37 da Constituição Federal.

FAZ SABER
1. As provas escritas objetivas de múltipla escolha para o cargo de GUARDA MUNICIPAL serão realizadas na cidade
Cascavel/PR, no turno da TARDE do dia 30 de julho de 2017, e serão aplicadas na UNIPAR - Universidade
Paranaense - Rua Rui Barbosa, 611, Centro, Cascavel – PR.
1.1. O número da sala de aplicação de prova de cada candidato será divulgado no Edital de Homologação das
Inscrições a ser publicado na data provável de 11 de julho de 2017 no endereço eletrônico www.saber.srv.br e
no Portal do Servidor por meio do endereço eletrônico www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor na área “Concurso
Público”. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da
prova escrita e comparecimento no horário determinado.
2. O portão de acesso ao local das provas será aberto às 13h15min e fechado impreterivelmente às 14h15min,
observado o horário oficial de Brasília/DF. NÃO SERÃO TOLERADOS ATRASOS.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 60
(sessenta) minutos do horário fixado para o fechamento dos portões, munido de caneta esferográfica de tinta azul
ou preta, do comprovante de pagamento da taxa de inscrição que é o comprovante de inscrição, e do documento de
identidade original.
4. O início das provas em cada período está previsto para 15 (quinze) minutos após o fechamento dos portões de acesso,
observado o horário oficial de Brasília/DF, e terá a duração 3 (três) horas, incluído o tempo de marcação na folha de
respostas.
5. Publique-se.
Cascavel, 29 de junho de 2017.
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