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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
EDITAL DE CONCURSO Nº 02.01/2012 

 
O Prefeito do Município de Santa Tereza do Oeste, Estado do Paraná, Sr. AMARILDO RIGOLIN, por meio de suas atribuições 
legais, resolve tornar público a complementação do Edital de Concurso nº 01.01/2012 referente ao CONCURSO PÚBLICO 
de provas escritas e provas de títulos para os cargos em que for requisito, para preenchimento dos cargos no quadro de 
servidores ou cargos que venham a existir ou forem criados dentro do prazo de validade deste concurso ou para formação de 
Cadastro Reserva, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital nº 01.01/2012. 
 
1º - Acrescenta-se o cargo abaixo no Edital nº 01.01/2012. 
1 – DOS CARGOS, VENCIMENTOS, NÚMEROS DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO: 
1.1 Estão abertas as inscrições para o Concurso Público visando o preenchimento dos cargos abaixo relacionados: 

CARGO 
Nº 

VAGAS 
Reserva 
PNE* 

C.H 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
 

HABILITAÇÃO/ ESCOLARIDADE 

OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 02  40 1.000,00 Ensino Fundamental completo. 
 
2º - Acrescenta-se no Anexo I - Conteúdos Programáticos e Anexo II – Atribuições dos Cargos, o cargo de Operador de 
Máquinas Rodoviárias, conforme abaixo: 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA: 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Flexão do substantivo e adjetivo (gênero e número). Uso de conectivos. 
Emprego dos pronomes. Pontuação. Conhecimentos básicos de concordância nominal e verbal. 
MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil. Perímetro e área das principais 
figuras geométricas planas. Regra de três simples. Razão e Proporção. Porcentagem e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas. 
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO PARA TODOS OS CARGOS 
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). 
República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. Brasil Contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de 
diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Os recursos minerais e energéticos 
brasileiros, produção e consumo, conservação e esgotamento.  História do Estado. Aspectos históricos do Município. Aspectos geográficos do Município: 
hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia e símbolos municipais. Ética e trabalho.  Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43). Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Operador de Máquinas Rodoviárias 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de máquinas. Noções básicas dos sistemas 
de alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão, freios, direção e transmissão. Sistemas hidráulicos. Óleos e graxas: tipos e especificações. 
Ferramentas de mecânico: conhecimento e aplicação. Novo código de trânsito brasileiro. Infrações e penalidades. Normas gerais de circulação e conduta. 
Habilitação. Sinalização de trânsito. Direção defensiva e preventiva. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros Socorros. Atendimento a acidentes de 
trânsito. 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 
Operar máquinas rodoviárias, motoniveladoras, retroescavadeira e Pá carregadeira. Abrir valetas e cortar taludos; Proceder  escavação, transporte de terra, 
compactação de aterros e trabalhos semelhantes; Cuidar da limpeza e conservação dos equipamentos, zelando pelo seu bom funcionamento; Realizar 
pequenos consertos e reparos nos maquinários, quando necessário; executar tarefas afins. 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Município de Santa Tereza do Oeste, Estado do Paraná, em 17 de abril de 2012. 

 
AMARILDO RIGOLIN  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

Julio Cezar Valdomeri 
Presidente da Comissão Organizadora   


