CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017
Edital Nº 02/2017
Em cumprimento às determinações do Senhor Luiz Carlos Ferri – Prefeito do Município de
Serranópolis do Iguaçu – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no
artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada pela Portaria nº
503/2017, resolve, TORNAR PÚBLICO a retificação do Edital nº 01/2017.

ONDE SE LÊ:
5.4.3 - Os critérios das provas práticas para os cargos de Operador de Máquinas Geral, serão os seguintes:
a) Verificação das condições da máquina;
b) Partida e parada;
c) Uso do câmbio e dos freios;
d) Localização da máquina no local de trabalho;
e) Velocidade desenvolvida no local de trabalho;
f) Obediência às situações do trajeto.
5.4.3.1 - Os candidatos serão avaliados operando pá-carregadeira, retro-escavadeira e motoniveladora, devendo o candidato, optar por 01 (uma) destas máquinas.

LEIA-SE:
5.4.3 - Os critérios das provas práticas para os cargos de Operador de Máquinas Geral, serão os seguintes:
a) Verificação das condições da máquina;
b) Partida e parada;
c) Uso do câmbio e dos freios;
d) Localização da máquina no local de trabalho;
e) Velocidade desenvolvida no local de trabalho;
f) Obediência às situações do trajeto.
5.4.3.1 - Os candidatos serão avaliados operando exclusivamente a escavadeira hidráulica de posse da municipalidade, marca DOOSSAN, modelo DX 225 LC.
5.4.3.2 - Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas Geral que se sentirem lesados com a presente retificação,
poderão solicitar através de protocolo de requerimento na Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu, PR,
aos cuidados da Comissão Organizadora de Concursos, o cancelamento de sua inscrição e ressarcimento do
valor pago da taxa de inscrição, até o dia 27 de dezembro de 2017.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Serranópolis do Iguaçu, Estado do Paraná, em 05 de dezembro de 2017.
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