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TESTE SELETIVO Nº 01/2021 
Edital n.º 03/2021 

 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Oeste do 
Estado do Paraná - CIDERSOP, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste 
Edital, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, em conformidade com a Constituição 
Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Testes 
Seletivos, nomeada através do Ato nº 09/2021, resolve:  
 
 

TORNAR PÚBLICO 
 
1º - A homologação das inscrições dos candidatos ao Teste Seletivo, para provimento de vagas do seu 
quadro de pessoal. 
 
2º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Processo Seletivo Simplificado, aos cargos 
de Motorista e Operador de Máquinas, para a realização da prova escrita, a ser realizada no dia 28 de março 
de 2021 – DOMINGO, no período da MANHÃ, devendo os candidatos comparecer na Escola Municipal José 
do Couto Pinna, na Rua Mato Grosso, n.º 526 - Bairro Jardim América, na cidade de Vera Cruz do Oeste/PR, 
às 08h00min, pois os portões permanecerão abertos somente até às 08h30min (horário oficial de Brasília), 
horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, 
munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial 
de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas. Não será permitido a apresentação de 
documento na forma “digital”. 
 
3º - A convocação dos candidatos ao cargo de Motorista e Operador de Máquinas, para a realização da 
prova prática, a ser realizada no dia 28 de março de 2021 no período da TARDE, devendo o candidato 
comparecer na Escola Municipal José do Couto Pinna, na Rua Mato Grosso, n.º 526 - Bairro Jardim América, 
na cidade de Vera Cruz do Oeste/PR, às 13h00min pois os portões permanecerão abertos somente até às 
13h15min (horário oficial de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso 
de candidatos ao local da prova, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação 
com fotografia para realização da prova prática, sob pena de desclassificação. Não será permitido a 
apresentação de documento na forma “digital”. 
 
3.1 - Os candidatos ao cargo de Motorista serão avaliados dirigindo caminhão.  
 
3.2 - Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas serão avaliados operando Pá-carregadeira, Rolo 
Compactador, Escavadeira Hidráulica ou Moto Niveladora, devendo o candidato optar por 01 destas 
máquinas, fincando retificado o item 8.3.4 do edital de abertura.  
 
4º - Em razão da pandemia da COVID-19, o local de realização das provas estará preparado para seguir 
todas as normas sanitárias e medidas de higiene e precaução ao COVID-19, os candidatos e todos os 
envolvidos no certame deverão fazer o uso de máscaras nas intermediações e no interior do local de 
realização das provas. Na entrada do local de prova será fornecido álcool em gel. Não será permitida a 
entrada no local e a realização da prova escrita, ao candidato que não estiver fazendo o uso de máscara.  
 
5º - Na entrada dos locais onde serão realizadas as provas, a temperatura dos candidatos será aferida 
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através de termômetros infravermelhos ou outro instrumento correlato. Caso a temperatura aferida seja 
igual ou maior que 37,8°C, o candidato será encaminhado para realizar a prova em sala separada dos 
demais candidatos e orientado a procurar assistência médica após a realização da prova. Os candidatos que 
recusarem a aferir a temperatura, a utilizar os EPI’s necessários, serão impedidos de realizar a prova e serão 
excluídos do certame. 
 
6º -  Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, borracha, livros, cadernos, 
dentre outros), devendo ainda, o candidato trazer garrafa transparente sem rótulo abastecida com água e 
não deverão compartilhar a mesma de forma alguma, podendo em caso excepcional utilizar os bebedouros 
somente para a retirada de água em copos descartáveis ou recipientes de uso individual. 
 
7º - Ao realizarem a prova do presente processo seletivo simplificado, os candidatos, inclusive os do grupo 
de risco, estão cientes das obrigações dos protocolos sanitários de segurança, bem como a utilização de 
máscara de proteção individual durante todo o tempo em que permanecer no local de prova, assim como 
realizar a correta higienização das mãos e respeitar o distanciamento evitando aglomerações durante a 
aplicação da prova, estando ainda cientes dos riscos de contaminação com a “COVID-19”, não podendo 
responsabilizar o CIDERSOP e a Faculdade Alfa Umuarama. 
 
8º - O Ensalamento e local da prova estará disponível no site https://concursos.alfaumuarama.edu.br/, em 
data de 19 de março de 2021. 
 
9º - Relação nominal dos candidatos homologados, conforme segue: 
 

MOTORISTA 

INSC. NOME NASC. 

143004 BRUNO RICARDO RODRIGUES DE FREITAS 24/08/1990 

142981 CARLOS ROBERTO FERREIRA 28/08/1967 

143016 CLÁUDIO BALDUÍNO DA SILVA 05/12/1983 

143102 DIRCEU DOS SANTOS 11/03/1963 

143058 EDIVALDO TREVISAN MARCOS 13/04/1975 

143055 ELIONAI RAMOS 03/05/1979 

142962 FELIPE DE MOURA 03/12/1997 

143047 GERALDO LUIZ CARNELOS 11/01/1967 

143056 JOSE DONISETE PINHEIRO 13/07/1966 

143108 JUAREZ ANTONIO FAVA JUNIOR 21/05/1989 

143109 MATEUS GARCIA DOS SANTOS 21/07/1995 

143052 RONALDO BASILIO DE OLIVEIRA 07/05/1985 

   

   

OPERADOR DE MÁQUINAS 

INSC. NOME NASC. 

143098 ALEXANDRE FELIX 06/01/1980 

143042 ANDRÉ SOARES DA SILVA 13/07/1983 

143107 CARLOS GILBERTO VENTURA 05/04/1962 

142959 DIEGO LIMA SHIPITOSK 31/01/1991 

https://concursos.alfaumuarama.edu.br/
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143100 ELTON NASCIMENTO 28/06/1992 

142968 EZEQUIAS FIRMINO DA SILVA 29/11/1992 

142977 GERALDO NOBRE DA SILVA MENESES 07/11/2000 

143104 JOHN KLEBER PENA FAE 31/03/1993 

143086 JULIO CESAR DE OLIVEIRA DIEGRO 09/06/1996 

143105 LUCIANO LOPES DA CONCEIÇÃO 31/03/1978 

142990 OSNI RODRIGUES VIEIRA 06/02/1984 

142967 PAULO HENRIQUE PEREIRA 11/05/1992 

 
10º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Vera Cruz do Oeste, PR, 18 de março de 2021. 
 
 
 

 
MARCOS VILLAS BOAS PESCADOR 

Presidente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Rural Sustentável 
da Região Oeste do Estado do Paraná - CIDERSOP 

 
 
 
 

THAIS BATISTA LUCHINI 
Presidente da Comissão Organizadora de Testes Seletivos 


