
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
RETIFICAÇÃO N.º 03 

EDITAL DE CONCURSO N.º 064/2017 
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.  

TORNA PÚBLICO 
1. A retificação do Edital de Abertura do Concurso n.° 064/2017, de 18/05/2017, publicado no Órgão Oficial 

Eletrônico do Município, edição n.°1.797, de 20/05/2017, e no Órgão Oficial de Imprensa do Município, edição n° 
12.508, de 20/05/2017. 
1.1 No que se refere à redação do subitem 8.6.4, que trata da Prova Prática para os candidatos ao cargo de 

Operador de Escavadeira Hidráulica, passando a vigorar a seguinte redação: 

8.6.4. Para os candidatos ao cargo de Operador de Escavadeira Hidráulica, de acordo com as 
orientações e tempo determinado pelo examinador, a prova prática constará de operação de equipamentos 
pesados (escavadeira hidráulica), visando à execução de serviços de terraplenagem para abertura, 
alargamento e pavimentação de estradas, carregamento de caminhões e abertura de valas, entre outras 
atividades correlatas ao cargo.  

1.2 No que se refere à redação do subitem 12.5, que trata dos critérios de desempate, passando a vigorar a 
seguinte redação: 

12.5 Havendo igualdade de notas, os critérios de desempate serão os seguintes, por ordem de prioridade: 
a) Idade igual ou superior a 60 anos, completados até o último dia de inscrição neste concurso, de acordo 

com o previsto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 
b) Maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos do cargo; 
c) Maior nota na prova prática, quando houver; 
d) Maior nota na prova de títulos, quando houver; 
e) O candidato mais idoso, não abrangido no item “a”; 
f) Persistindo o empate, por sorteio. 

2. O Edital de Concurso n.º 064/2017 será consolidado de forma a contemplar as informações constantes deste 
Ato. 

3. Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
4. Publique-se. 

Cascavel, 25 de agosto de 2017. 
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