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simo Senhot Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

A Càrnara Municipal de Cascavel, Estado doParanâ, por meio de seu Veteador subsctitor, nos
teÍmo.s que Íegem o at. 158 do Regimento Interno desta Casa de Leis, hipoteca tttOçÃO Oe
REPUDIO ao Núcleo de Concurso da Universidade Federal do Paranâ / NC-UFPR, por
suspender de forma arbíuâria o concuÍso da Polícia Civil do Paranâ hotas antes da reahzaçào
das provas.

Dê-se ciência desta Moção ao Magnífico Senhor Prof. Dr. fucardo Marcelo Fonseca, Reitor da

Uruversidade Federal doParanâ - UFPR.

É a Moção, Sala das Sessôes.

Cascavel, 22 de fevereio de 2021,.
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Exposição de Motivos

Â presente moção tem poÍ objetivo hipotecar repúdio ao Núcleo de Concutso da

Universidade Federal do Paranâ / NC-UFPR, por suspender de forma arbiuârra o concuÍso da Polícia
Civil do Paranâ horas antes da reahzaçã,o das provas.

E injustificável e revoltânte o episódio ocorrido em data de ontem (21), onde a Banca do
Concurso PCPR suspendeu as pÍovas objetivas sete horas antes da sua realização, sob a jusuficativa de

falta de seguÍança paÍa os candidatos devrdo aos riscos relacionados à pandemia pela Covid-19.

Cabe ainda ressaltar que a total falta de respeito pâta com os candidatos insctitos não foi
somente com a suspensão das provas em cima da hota, mas também na ür.,ulgaçáo tatdta do ensalamento,

que ocoÍÍeu somente na véspera da sua aphcaçáo, demonsttando a má otgatização da banca ora

contratada.

Denota-se que além do despreparo e falta de organização do Núcleo de Concurso da

Universidade Federal do Paraná, a centrabzação do ceÍtame à cidade de Curiuba, em tempos da maior
pandemra já vivenciada, também prejudicou a execução do certame, razáo pela qual sugeÍe-se ao Poder
Púbhco que assim que se dê novamente andamento âo mesmo, que a aplicação das provas seja também
r.ealtzada em outÍas cidades do Estado doParanâ, assim como ocoÍÍeu no concuÍso realtzado no ano de

2018, ou ainda, que este seja feito por etapâs, com dias distintos de aplicação das provas paru cada c rgo.

Por fim, diante de todo exposto, manifesta-se repúüo ao Núcleo de Concutso da

Universidade Federal doParanâ poÍ suspender arbítariâmente o ceÍtame horas antes darealtzaçào das

provas, bem como manifesta-se soiidariedade aos candidatos que de alguma forma fc:rarlr ptejudicados
pela suspensão das pÍovâs. 
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Os 106.506 inscritos paÍa pÍeencher as vagas do quadro próprio da Polícia Civil foram
pegos de surpresa pela comunicaçào tarüa da suspensão da aplicação das provas, o que preiudicou mútos
candidatos, visto que mútos se deslocaram de outÍos estados, gâstâÍâm com passagens e hospedagens,

sem contar o prejúzo emocional e psicológico, pois mütos vêm há tempos se pÍeparando pan obter a

tão almejad a aprovaçáo.
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