
 

 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022 

Edital n.º 04/2022 
 

Página 1 de 2 

 

O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas 

no Edital nº 01/2022, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto 

com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através do Decreto Municipal n° 149/2022, resolve,  

TORNAR PÚBLICO a seguinte retificação: 

 

 

ONDE SE LÊ: 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 

Concorrência 

Vagas 

PcD 

Vagas 

Autodeclarados 

Pretos e  

Pardos 

Vencimento 

base (R$) 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 

Requisitos básicos 

Operador de máquinas rodoviárias I 

- motoniveladora e escavadeira 

hidráulica (pantaneira) 

40 h 04 + CR * * 1.949,44 50,00 
Ensino fundamental incompleto e CNH 

categoria C ou superior 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Cargo 
Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 

Concorrência 
Vagas 

PcD 

Vagas 

Autodeclarados 

Pretos e  

Pardos 

Vencimento 

base (R$) 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 
Requisitos básicos 

Assistente social 30 h 01 + CR * * 3.912,81 150,00 Ensino superior em serviço social** 

Psicólogo 20 h 01 + CR * * 3.060,69 150,00 Ensino superior em psicologia** 

 

 

 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS I 

Conduzem as máquinas que servem para escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar 

capeamento de asfalto e concreto nas estradas; suas funções consistem em: operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e 

providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; operar máquinas de abrir 

canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros; operar equipamentos de dragagem para aprofundar e alargar leito 

de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; operar máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar 

estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso; operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na 

construção de edifícios, pistas de aeroportos e outras obras; operar máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar 

os materiais utilizados na construção de estradas; operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, operar betoneiras 

que misturam areia, pedra britada, cimento e água, para preparar concreto no local das obras; operar central de fabricação de concreto 

ou de asfalto; operar máquinas de bombeamento de concreto, para lançá-lo aos níveis de uma obra. 

 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS II 

Operam máquinas e implementos agrícolas, como tratores, colhedeiras, máquinas de beneficiamento agrícola e outros similares. Suas 

funções consistem em: fazer a regulagem das máquinas; acoplar os implementos ao sistema mecanizado; abastecer os dispositivos do 

trator; operar as máquinas nas operações de aração, adubação, plantio, colheita e em outros tratos culturais; fazer a manutenção das 

máquinas e implementos.   

 

 

LEIA-SE: 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 

Concorrência 

Vagas 

PcD 

Vagas 

Autodeclarados 

Pretos e  

Pardos 

Vencimento 

base (R$) 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 

Requisitos básicos 

Operador de máquinas rodoviárias I 

- motoniveladora e escavadeira 

hidráulica (pantaneira) 

40 h 04 + CR * * 4.100,00 50,00 
Ensino fundamental incompleto e CNH 

categoria C ou superior 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Cargo 
Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 

Concorrência 
Vagas 

PcD 

Vagas 

Autodeclarados 

Pretos e  

Pardos 

Vencimento 

base (R$) 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 
Requisitos básicos 

Assistente social 30 h 01 + CR * * 4.515,61 150,00 Ensino superior em serviço social** 

Psicólogo 20 h 01 + CR * * 3.666,74 150,00 Ensino superior em psicologia** 

 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS I 

Operar equipamentos pesados, dotados de controle hidráulico, providos ou não de implementos tais como: Motoniveladoras, 

escavadeiras hidráulica (pantaneira), para realização de trabalhos de terraplenagem, aterros, nivelamentos e revestimentos de estradas, 

desmatamentos, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, revolvimento, remoção e compactação de terra 

entre outros serviços. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS II 

Operar tratores de pequeno porte, rolos, tratores agrícolas e retro escavadeira, Pá Carregadeira, Trator de Esteira, e outros providos ou 

não de implementos, tais como: carretas, varredores, implementos agrícolas, etc., obedecendo as normas de trânsito para realizar serviços 

de transporte, limpeza e similares em áreas urbanas ou rurais em projetos de Patrulha Agrícola. Auxiliar no embarque e desembarque de 

cargas, quando necessário. Anotar, em mapas próprias, horários de partida, chegada, percurso e trabalho realizado. Executar pequenos 

serviços e reparos de emergência no trator; realizar serviços de limpeza, conservação, guarda das ferramentas e equipamentos do trator. 

Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 

 

Art. 2º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Cantagalo - PR, 01 de dezembro de 2022. 

 
 JOÃO KONJUNSKI  

Prefeito de Cantagalo - PR 

 

ROCIMARA AYRES MARTINS 

Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos 

da Prefeitura Municipal de Cantagalo – PR 

 


