PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA
ESTADO DO PARANÁ

SEGUNDO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2012 - ABERTURA

A Prefeita do Município de Nova Esperança, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA, a
RETIFICAÇÃO do Edital de Concurso Público nº 01/2012 - Abertura, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica retificado o Anexo I do Edital de Concurso Público nº 01/2012 – Dos Cargos, no que se refere à inclusão da
habilitação categoria “D” ou superior, ao requisito do Cargo 103 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS:
Onde se lê:
Cargo: 103 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Requisito: Ensino Fundamental Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Operar máquinas, rodoviárias, agrícolas e tratores; Executar terraplanagem,
nivelamento de ruas e estradas assim como abaulamentos; Abrir valetas e cortar talude, operar máquinas rodoviárias em
escavação, transporte de terras, aterros e trabalhos semelhantes; Operar com máquinas agrícolas de compactação
varredouras mecânicas, tratores, etc.; Comprimir com rolo compressor, cancha para calçamento ou asfaltamento; auxiliar
no conserto de máquinas; Lavrar e discar terras, preparando-as para plantio; Cuidar da limpeza e conservação das
máquinas, zelando pelo bom funcionamento dos mesmos; Executar outras atividades que, por sua natureza, estejam
inseridas no âmbito das atribuições do cargo.
Leia-se:
Cargo: 103 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Requisito: Ensino Fundamental Completo e habilitação categoria “D” ou superior.
Atividades relacionadas ao cargo: Operar máquinas, rodoviárias, agrícolas e tratores; Executar terraplanagem,
nivelamento de ruas e estradas assim como abaulamentos; Abrir valetas e cortar talude, operar máquinas rodoviárias em
escavação, transporte de terras, aterros e trabalhos semelhantes; Operar com máquinas agrícolas de compactação
varredouras mecânicas, tratores, etc.; Comprimir com rolo compressor, cancha para calçamento ou asfaltamento; auxiliar
no conserto de máquinas; Lavrar e discar terras, preparando-as para plantio; Cuidar da limpeza e conservação das
máquinas, zelando pelo bom funcionamento dos mesmos; Executar outras atividades que, por sua natureza, estejam
inseridas no âmbito das atribuições do cargo.

Art. 2º O presente Termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Nova Esperança/PR, 02 de março de 2012.

Maria Ângela Silveira Benatti
Prefeita Municipal
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