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CONCURSO PÚBLICO 001/2021 
QUARTA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 002/2022 

 
 
A PREFEITURA DE LEÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, torna público aos interessados a Quarta Retificação do Edital de Abertura do 
Concurso 001/2021. 
 

Art. 1º Fica Retificado a tabela 15 da Prova Prática de Operador de Máquinas e Veículos, acrescentando a descrição para 
Motoniveladora. 

 
Onde se lê: 

OPERADOR DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 
 (Retroescavadeira ou Motoniveladora) 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Tarefa: Consistirá do desenvolvimento de atividades práticas, abrangendo o conhecimento de 
manutenção, condução e operação de máquina na realização da tarefa. 
Itens que serão avaliados: 

I. Manutenção (verificação das condições da máquina) de 0 (zero) a 10.00 (dez) pontos; 
II. Realização de serviços de escavação, amontoamento de terra, terraplanagem e carregamento 

de materiais (terra) de um ponto para outro ou em caçamba de caminhão basculante, 
considerando a agilidade, habilidade e a qualidade apresentada: de 0 (zero) a 90.00 
(noventa) pontos. 

Obs. O candidato deverá fazer opção, por ocasião da realização da prova prática, por uma das 
máquinas disponibilizadas para o teste prático. 
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente 
eliminado do certame. 
Tempo de prova: até 30min. 

100.00 pontos 

 
Leia se: 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
 (Retroescavadeira e Motoniveladora) 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Tarefa: Consistirá do desenvolvimento de atividades práticas, abrangendo o conhecimento de 
manutenção, condução e operação de máquina na realização da tarefa. 
Itens que serão avaliados: 
I - Manutenção (verificação das condições da máquina) de 0 (zero) a 10.00 (dez) pontos; 
II – Retroescavadeira: Realização de serviços de escavação, amontoamento de terra, terraplanagem e 
carregamento de materiais (terra) de um ponto para outro ou em caçamba de caminhão basculante. 
Ou 
Motoniveladora: realização de serviços de escarificação, terraplanagem, abaulamento e 
rampeamento/talude. 
Considerando a agilidade, habilidade e a qualidade apresentada: de 0 (zero) a 90.00 (noventa) pontos. 
Obs. O candidato deverá fazer opção, por ocasião da realização da prova prática, por uma das 
máquinas disponibilizadas para o teste prático. 
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente 
eliminado do certame. 

100.00 pontos 
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Tempo de prova: até 30 (trinta) minutos. 

 
Art. 2º Os demais itens permanecem inalterados de acordo com demais retificações. 
 
Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 
Leópolis, 06 de janeiro de 2022. 
 
 
 

 
 
 
 

ALESSANDRO RIBEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


