PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
ESTADO DO PARANÁ

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2022
CONCURSO PÚBLICO Nº01/2021 e ANEXO I

O Prefeito do Município de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste Edital, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2022
CONCURSO PÚBLICO Nº01/2021 e ANEXO I, conforme segue:

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2022
ONDE SE LÊ:
TABELA 2.3
Código
do
Cargo
301
302
303
304
305

Cargo

Motorista
Operador De Máquinas Pesadas
Auxiliar De Serviços Gerais
Zeladora
Gari

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (1)
Carga
Vagas Ampla
Vagas
Horária
Concorrência
PcD
Semanal
40
02
00
40
01
00
40
01
00
40
01
00
40
01
00

VAGAS
AFRO
00
00
00
00
00

Remuneração
Inicial Bruta
R$
1.290,42
2.191,65
1.272,72
1.272,72
1.272,72

Taxa de Inscrição
R$

Remuneração
Inicial Bruta
R$
1.290,42
2.191,65
1.272,72
1.272,72
1.272,72

Taxa de Inscrição
R$

70,00
70,00
70,00
70,00
70,00

LEIA-SE:
Código
do
Cargo
301
302
303
304
305

Cargo

Motorista
Operador De Máquinas Pesadas
Auxiliar De Serviços Gerais
Zeladora
Gari

NÍVEL FUNDAMENTAL I COMPLETO (1)
Carga
Vagas Ampla
Vagas
Horária
Concorrência
PcD
Semanal
40
02
00
40
01
00
40
01
00
40
01
00
40
01
00

VAGAS
AFRO
00
00
00
00
00

ANEXO I
ONDE SE LÊ:
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO 301: Motorista
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH “D”
Atribuições:
Atividades que envolvam a execução de trabalhos na condução e conservação de veículos leves e pesados da
Prefeitura. Dirigir veículos utilizados no transporte de passageiros; auxiliar na acomodação de cargas e pessoas no
veículo, ajudando também na descarga, quando necessário, manter o veículo abastecido, providenciando seu
reabastecimento quando necessário; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, velas, buzinas,
indicadores de direção, providenciar os reparos necessários, verificar o grau de densidade e nível de água da bateria,
executar pequenos reparos de emergência, comunicar ao chefe imediato qualquer irregularidade no funcionamento
do veículo, recolher o veículo ao local determinado quando concluída a jornada de trabalho, zelar pela limpeza e
conservação do veículo, executar outras tarefas afins. Dirigir caçambas, caminhões e ônibus, destinados ao
transporte de cargas e passageiros; auxiliar na acomodação de cargas e pessoas no veículo, ajudar também na
descarga, quando necessário; recolher o veículo à garagem quando concluída a jornada de trabalho; fazer reparos
de emergência; manter os veículos em perfeitas condições de uso, limpando-o por dentro e por fora, encarregar-se
dos transportes de carga que lhe forem confiados; providenciar no abastecimento de combustíveis, água e óleo;
comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia verificada no funcionamento do veículo; executar outras
tarefas afins.

70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
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LEIA-SE:
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL I COMPLETO
CARGO 301: Motorista
Requisitos: Ensino Fundamental I Completo e CNH “D”
Atribuições:
Atividades que envolvam a execução de trabalhos na condução e conservação de veículos leves e pesados da
Prefeitura. Dirigir veículos utilizados no transporte de passageiros; auxiliar na acomodação de cargas e pessoas no
veículo, ajudando também na descarga, quando necessário, manter o veículo abastecido, providenciando seu
reabastecimento quando necessário; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, velas, buzinas,
indicadores de direção, providenciar os reparos necessários, verificar o grau de densidade e nível de água da bateria,
executar pequenos reparos de emergência, comunicar ao chefe imediato qualquer irregularidade no funcionamento
do veículo, recolher o veículo ao local determinado quando concluída a jornada de trabalho, zelar pela limpeza e
conservação do veículo, executar outras tarefas afins. Dirigir caçambas, caminhões e ônibus, destinados ao
transporte de cargas e passageiros; auxiliar na acomodação de cargas e pessoas no veículo, ajudar também na
descarga, quando necessário; recolher o veículo à garagem quando concluída a jornada de trabalho; fazer reparos
de emergência; manter os veículos em perfeitas condições de uso, limpando-o por dentro e por fora, encarregar-se
dos transportes de carga que lhe forem confiados; providenciar no abastecimento de combustíveis, água e óleo;
comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia verificada no funcionamento do veículo; executar outras
tarefas afins.

ONDE SE LÊ:
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO 302: Operador de Máquinas Pesadas
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH “D”
Atribuições:
Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. Operar veículos motorizados especiais
como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas
rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder escavações, transportes de terra,
compactação, aterro e trabalho semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo
as curvas de níveis, cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar
as correias transportadoras à pilha pulmão do conjunto de britagem; executar outras tarefas afins.

LEIA-SE:
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL I COMPLETO
CARGO 302: Operador de Máquinas Pesadas
Requisitos: Ensino Fundamental I Completo e CNH “C, D ou E”
Atribuições:
Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e equipamentos móveis. Operar veículos motorizados especiais
como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas
rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder escavações, transportes de terra,
compactação, aterro e trabalho semelhantes; auxiliar no conserto de máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo
as curvas de níveis, cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar
as correias transportadoras à pilha pulmão do conjunto de britagem; executar outras tarefas afins.

ONDE SE LÊ:
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO 303: Auxiliar De Serviços Gerais
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições:
Executar tarefas de copa e cozinha, limpeza de praças e jardins, fabricação de artefatos de cimento, zeladoria, e
outros. Executar trabalhos de preparação e serviços de chá, água e café, efetuar limpeza nas dependências de
órgãos públicos, executar serviços auxiliares de construção e conservação de logradouros e vias públicas, auxiliar
na conservação de sinaleiras e abrigos, executar tarefas de capina em geral, efetuar serviços de carga e descarga
de caminhões, executar tarefas auxiliares na fabricação de artefatos de cimento, executar tarefa de abertura e
fechamento de valas e de assentamento de canos auxiliares em medições com trena, balizamentos e nivelamento,

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
ESTADO DO PARANÁ
executar tarefas auxiliares de carpintaria, construção e conservação de obras, executar trabalhos de limpeza em
geral, remoção e arrumação de móveis e utensílios e de serviços de alimentação e higiene das crianças, zelar e
cuidar da conservação de prédios municipais, efetuar a coletado lixo domiciliar, lubrificação e troca de óleo e filtros
em viaturas, máquinas, equipamentos, executar outras tarefas afins. Desempenhar a função de cozinheira
(o)/merendeira(o), quando for designado.

LEIA-SE:
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL I COMPLETO
CARGO 303: Auxiliar De Serviços Gerais
Requisitos: Ensino Fundamental I Completo
Atribuições:
Executar tarefas de copa e cozinha, limpeza de praças e jardins, fabricação de artefatos de cimento, zeladoria, e
outros. Executar trabalhos de preparação e serviços de chá, água e café, efetuar limpeza nas dependências de
órgãos públicos, executar serviços auxiliares de construção e conservação de logradouros e vias públicas, auxiliar
na conservação de sinaleiras e abrigos, executar tarefas de capina em geral, efetuar serviços de carga e descarga
de caminhões, executar tarefas auxiliares na fabricação de artefatos de cimento, executar tarefa de abertura e
fechamento de valas e de assentamento de canos auxiliares em medições com trena, balizamentos e nivelamento,
executar tarefas auxiliares de carpintaria, construção e conservação de obras, executar trabalhos de limpeza em
geral, remoção e arrumação de móveis e utensílios e de serviços de alimentação e higiene das crianças, zelar e
cuidar da conservação de prédios municipais, efetuar a coletado lixo domiciliar, lubrificação e troca de óleo e filtros
em viaturas, máquinas, equipamentos, executar outras tarefas afins. Desempenhar a função de cozinheira
(o)/merendeira(o), quando for designado.

ONDE SE LÊ:
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO 304: Zeladora
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições:
Executar tarefas de copa e cozinha, limpeza de praças e jardins, fabricação de artefatos de cimento, zeladoria, e
outros. Executar trabalhos de preparação e serviços de chá, água e café, efetuar limpeza nas dependências de
órgãos públicos, executar serviços auxiliares de construção e conservação de logradouros e vias públicas, auxiliar
na conservação de sinaleiras e abrigos, executar tarefas de capina em geral, efetuar serviços de carga e descarga
de caminhões, executar tarefas auxiliares na fabricação de artefatos de cimento, executar tarefa de abertura e
fechamento de valas e de assentamento de canos auxiliares em medições com trena, balizamentos e nivelamento,
executar tarefas auxiliares de carpintaria, construção e conservação de obras, executar trabalhos de limpeza em
geral, remoção e arrumação de móveis e utensílios e de serviços de alimentação e higiene das crianças, zelar e
cuidar da conservação de prédios municipais, efetuar a coletado lixo domiciliar, lubrificação e troca de óleo e filtros
em viaturas, máquinas, equipamentos, executar outras tarefas afins. Desempenhar a função de cozinheira
(o)/merendeira(o), quando for designado.

LEIA-SE:
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL I COMPLETO
CARGO 304: Zeladora
Requisitos: Ensino Fundamental I Completo
Atribuições:
Executar tarefas de copa e cozinha, limpeza de praças e jardins, fabricação de artefatos de cimento, zeladoria, e
outros. Executar trabalhos de preparação e serviços de chá, água e café, efetuar limpeza nas dependências de
órgãos públicos, executar serviços auxiliares de construção e conservação de logradouros e vias públicas, auxiliar
na conservação de sinaleiras e abrigos, executar tarefas de capina em geral, efetuar serviços de carga e descarga
de caminhões, executar tarefas auxiliares na fabricação de artefatos de cimento, executar tarefa de abertura e
fechamento de valas e de assentamento de canos auxiliares em medições com trena, balizamentos e nivelamento,
executar tarefas auxiliares de carpintaria, construção e conservação de obras, executar trabalhos de limpeza em
geral, remoção e arrumação de móveis e utensílios e de serviços de alimentação e higiene das crianças, zelar e
cuidar da conservação de prédios municipais, efetuar a coletado lixo domiciliar, lubrificação e troca de óleo e filtros
em viaturas, máquinas, equipamentos, executar outras tarefas afins. Desempenhar a função de cozinheira
(o)/merendeira(o), quando for designado.

ONDE SE LÊ:
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CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO305: Gari
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Executar atividades de apoio, especialmente trabalhos de limpeza. Efetuar limpeza de ruas, parques, jardins e outros
logradouros públicos, varrendo e recolhendo detritos. Efetuar trabalhos braçais pertinentes a obras e serviços urbanos
e rurais. Recolher lixos, sucatas e entulhos em geral, fragmentos e detritos, colocando-os em vasilhames apropriados,
para serem transportados ao depósito de lixo; limpar áreas da Prefeitura, raspando, varrendo, lavando, utilizando
equipamentos do tipo: vassouras, pás, enxadas, raspadeiras, baldes, carrinhos de mão e outros, percorrer os
logradouros, ruas e praças, conforme roteiro estabelecido, para recolher e/ou varrer o lixo; despejar o lixo amontoado
ou acondicionado em latões, em caminhões especiais, carrinhos ou outro depósito, valendo-se de ferramentas
manuais; desempenhar funções de coletor em veículos motorizados, que facilitem a coleta e o transporte para o
depósito; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas;
recolher lixo e materiais recicláveis e outros.

LEIA-SE:
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL I COMPLETO
CARGO305: Gari
Requisitos: Ensino Fundamental I Completo
Executar atividades de apoio, especialmente trabalhos de limpeza. Efetuar limpeza de ruas, parques, jardins e outros
logradouros públicos, varrendo e recolhendo detritos. Efetuar trabalhos braçais pertinentes a obras e serviços urbanos
e rurais. Recolher lixos, sucatas e entulhos em geral, fragmentos e detritos, colocando-os em vasilhames apropriados,
para serem transportados ao depósito de lixo; limpar áreas da Prefeitura, raspando, varrendo, lavando, utilizando
equipamentos do tipo: vassouras, pás, enxadas, raspadeiras, baldes, carrinhos de mão e outros, percorrer os
logradouros, ruas e praças, conforme roteiro estabelecido, para recolher e/ou varrer o lixo; despejar o lixo amontoado
ou acondicionado em latões, em caminhões especiais, carrinhos ou outro depósito, valendo-se de ferramentas
manuais; desempenhar funções de coletor em veículos motorizados, que facilitem a coleta e o transporte para o
depósito; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas;
recolher lixo e materiais recicláveis e outros.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Iguatu, em 17 de março de 2022.
Registre-se e Publique-se

VLADEMIR ANTONIO BARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

