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Edital de Abertura nº 05/2022 - EMDUR 

 

EDITAL Nº 005/2022 

 ABERTURA DE CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO 

 

 

O Diretor Superintendente da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE 

TOLEDO - EMDUR, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no 

Edital de abertura, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL DE 

ABERTURA Nº 01/2022 CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO, conforme segue: 

 

 

ONDE SE LÊ: 
 

EMPREGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

PEDREIRO  

Requisitos: Ensino Fundamental, Capacitação Específica ou Experiência Comprovada. 

Atribuições:  
- Estudar o trabalho de eletricidade a ser realizado, consultando plantas, especificações e outros, para 
definir o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; 
- colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas, interruptores; 
- executar serviços de manutenção elétrica corretiva e preventiva em instalações e equipamentos em 
geral; 
- realizar exames técnicos e testes elétricos; 
- utilizar instrumentos de medição, desenhos e esquemas técnicos, para efetuar reparos e instalações; 
- montar painéis de comando, cabines primárias, caixas ou baterias de segurança. 
- instalar e ou recuperar linhas de transmissão e componentes, calculando a distribuição de força, 
resistência; 
- avaliar condições de segurança no trabalho e de terceiros; 
- realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 
- atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; 
- operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao 
exercício das demais atividades; 
- dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades; 
- manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua responsabilidade 

 

LEIA-SE: 
 

EMPREGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

PEDREIRO  

Requisitos: Ensino Fundamental, Capacitação Específica ou Experiência Comprovada. 

Atribuições: 
- Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, utilizando processos pertinentes para 
construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. 
- verifica as características da obra, examinando a planta e especificações para orientar-se na escolha 
do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho; 
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- preparar concreto e argamassa segundo as características da obra; 
- assentar diferentes materiais; 
- revestir diferentes superfícies; 
- realizar reforma e manutenção de prédios, calçadas e outras estruturas; 
- instalar moldura de portas, janelas, quadro de luz e outros; 
- armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para execução de obras desejadas; 
- organizar e preparar o local de trabalho na obra; 
- construir fundações e estrutura de alvenaria; 
- aplicar revestimentos e contrapisos; 
- montar tubulações para instalações elétricas; 
- participar de treinamentos na área de atuação, quando solicitado; 
- atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior. 
- dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais 
atividades. 
- manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 

                          Toledo-PR, 19 de maio de 2022. 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

ASCÂNIO JOSÉ BUTZGE 

DIRETOR SUPERINTENDENTE 


