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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

Edital n.º 08/2021 
 

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA, Prefeito do Município de Braganey, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2020, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições 
atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria nº 183/2020, 
resolve, 

TORNAR PÚBLICO 
 
1º - A retificação do Edital 07/2021, conforme segue: 
 
2. DOS CARGOS: 
2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD), a 
remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no cargo são os estabelecidos a seguir: 
Tabela 2.1 

Código 
do Cargo 
TCE PR 

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Remuneração 
Inicial Bruta - R$ 

Taxa de 
Inscrição 

Requisitos básicos 

21 
OPERADOR DE 

MÁQUINAS 
40 h CR * 1.797,79 R$ 50,00 Alfabetizado. 

 
Em cumprimento ao item 2 do edital 01/2020 e a lei municipal , que delimita como requisitos para o cargo de operador de 
máquinas exclusivamente a Alfabetização, como forma de requisito para admissibilidade do cargo, a comissão a fim de dar fiel 
cumprimento a legislação, decide por realizar a retificação abaixo elencada a fim de dar fiel cumprimento ao princípio 
constitucional da legalidade. 
 
 
Deste modo,  
 

ONDE SE LÊ: 
 
3.2 - Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas, deverão apresentar, no ato da realização da prova prática, CNH 
categoria C ou superior, em plena validade, sob pena de eliminação deste concurso público. Não serão aceitos protocolos de 
alteração de categoria. 
 

LEIA-SE: 
 
3.2 - Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas, deverão apresentar, no ato da realização da prova prática, documento 
oficial com foto. (Não serão aceitos documentos na forma digital) 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Prefeitura do Município de Braganey, Estado do Paraná, 20 de janeiro de 2021. 
 
 

 
 

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA 
Prefeito  

 
 

SEBASTIÃO COSTA ALVES 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos 

Município de Braganey – PR 


