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CONCURSO PÚBLICO 001/2019 
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 002/2019 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO, ESTADO DO PARANÁ, torna público aos interessados a Primeira Retificação do Edital 
de Abertura nº 001/2019 do Concurso Público nº 001/2019. 
 
 

Art. 1º Fica retificado a cidade de onde serão realizadas as Provas Práticas. 
Onde se lê: 
14.1.1 A Prova Prática será realizada na cidade de Marilena em data provável de 29 DE MARÇO DE 2020. 
Leia se: 
14.1.1 A Prova Prática será realizada na cidade de Ângulo em data provável de 29 DE MARÇO DE 2020. 
 
Art. 2º Fica retificado o conteúdo programático do cargo de Operário Braçal. 
Onde se lê: 
Conhecimentos Específicos: Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e instrumentos 
utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas em prédios públicos. Equipamentos e materiais: conhecimento e 
finalidades. Leitura de desenhos e esquemas de circuitos elétricos. Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, 
substituição e ajuste de peças defeituosas. Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. 
Normas de segurança: conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. Primeiros socorros: papel do 
socorrista. 
Leia se: 
Conhecimentos Específicos: Conhecimento de prumo, nível, assentamento de tijolos. Interpretação de esboços. Habilidade no 
manuseio de ferramentas (colher de pedreiro, pá, picareta, furador para brocas, betoneira leve e outras). Noções básicas de 
como evitar acidentes. Habilidades em reparos em acabamentos de instalações prediais e serviços afins. Ética profissional. 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, 
ambiental, de utensílios e equipamentos. Serviços de capina em geral. Limpeza de vias públicas e praças municipais. Produtos 
de limpeza, sua utilidade e aplicação. Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral. Coleta de lixo e 
tipos de recipientes. Coleta seletiva e Reciclagem. Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 
responsabilidade. 
 
 
 
Ângulo, 30 de dezembro de 2019. 
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