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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: 
8.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA PRÁTICA  
8.3.1 - A prova prática será aplicada aos cargos de Motorista e Operador de Máquina, em dia estabelecido no Anexo III - Cronograma, 
em horário a ser publicado no edital de divulgação das notas da prova escrita.  
8.3.2 - Somente serão considerados classificados na primeira etapa e convocados para as provas práticas os candidatos que obtiverem 
na prova escrita nota maior ou igual a 50 (cinquenta) pontos, desde que não ultrapasse o limite máximo abaixo estabelecido. Em caso 
de empate na nota da prova escrita na última colocação, serão convocados todos os empatados. Os demais candidatos serão 
considerados desclassificados deste Concurso Público.  
 

CARGO PROVA LINHA DE CORTE 

Operador de Máquinas Pesadas Prática 15 primeiros colocados na Prova Objetiva 

Motorista Prática 20 primeiros colocados na Prova Objetiva 

 
 

LEIA-SE: 
8.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA PRÁTICA  
8.3.1 - A prova prática será aplicada aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas, em dia estabelecido no Anexo III - Cronograma, 
em horário a ser publicado no edital de homologação das inscrições.  
8.3.2 – Todos os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas realização prova prática. 
 
 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Marquinho/PR, 27 de fevereiro de 2023. 
 
 
 

ELIO BOLZON JUNIOR 
Prefeito de Marquinho - PR 

 
 

ADRIELI UNIATE 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 

Município de Marquinho - PR 
 


