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O Prefeito de Marquinho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em 
conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de 
Concursos, instituída através do Decreto 116/2022, TORNA PÚBLICA a seguinte retificação no edital de abertura: 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 
2. DOS CARGOS 
2.1 Os cargos, 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 

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Remuneração 
Inicial Bruta R$ 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 
Requisitos básicos 

Auxiliar de serviços gerais - Masculino  40h 01  * 1.500,00 50,00 Alfabetizado 

Auxiliar de serviços gerais - Feminino  40h 01  * 1.500,00 50,00 Alfabetizado 

Motorista  40h 02  
* 2.000,00 50,00 

Ensino fundamental completo e CNH Categoria 
“D” 

Operador de máquinas  40h 01  
* 2.500,00 50,00 

Ensino fundamental completo e CNH Categoria 
“C” 

* Nestes casos não há reserva de vagas imediata para candidatos com deficiência devido ao quantitativo de vagas oferecido. 
** possuir registro no conselho de classe respectivo, no momento da posse. 
 

 

LEIA-SE: 
 
2. DOS CARGOS 
2.1 Os cargos, 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 

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Remuneração 
Inicial Bruta R$ 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 
Requisitos básicos 

Auxiliar de serviços gerais - Masculino  40h 01  * 1.500,00 50,00 Ensino fundamental incompleto*** 

Auxiliar de serviços gerais - Feminino  40h 01  * 1.500,00 50,00 Ensino fundamental incompleto*** 

Motorista  40h 02  
* 2.000,00 50,00 

Ensino fundamental incompleto e CNH 
Categoria “D” *** 

Operador de máquinas  40h 01  
* 2.500,00 50,00 

Ensino fundamental incompleto e CNH 
Categoria “C” *** 

* Nestes casos não há reserva de vagas imediata para candidatos com deficiência devido ao quantitativo de vagas oferecido. 
** possuir registro no conselho de classe respectivo, no momento da posse. 
*** Quando o requisito do cargo for o ensino fundamental incompleto o candidato deverá ter, no mínimo, a 1º parte completa, ou seja, a 4ª série do 
ensino fundamental de 8 anos ou o 5º ano do ensino fundamental de 9 anos). 

 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Marquinho/PR, 16 de fevereiro de 2023. 
 
 
 

ELIO BOLZON JUNIOR 
Prefeito de Marquinho - PR 
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