
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILENA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 

 
 
 
 A Prefeitura do Município de Marilena , Estado do Paraná, torna público a retificação parcial do Edital do 
Concurso Público n.º 001/2014 de 15 de dezembro de 2014, publicado na imprensa local e na Sede da Prefeitura, 
RETIFICANDO: 
 
No item 1.2.1: 

- o vencimento do cargo Agentes Serviços Gerais, onde se lê: R$ 845,53, leia-se: R$ 815,53. 
- as Exigências complementares no ato da posse do cargo Motorista , onde se lê: Ser alfabetizado, possuir 

habilitação na categoria “C” e haver concluído curso de transporte de passageiros, leia-se: Ser alfabetizado, 
possuir habilitação na categoria “D” e haver conclu ído curso de transporte de passageiros. 

 
 
No item 1.2.2:  

- nas vagas do cargo Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana, onde se lê: 03, leia-se: 01 vaga. 
- na carga horária do cargo Agente de Combate a Endemias, onde se lê: 24h, leia-se: 40h. 

 
 
No item 1.2.4: 

- as exigências complementares no ato da posse do cargo Educador Infantil, onde se lê: Formação/habilitação 
específica em cursos de formação em magistério para educação infantil admitida a formação oferecida a nível 
de 2° grau, leia-se:  Formação/habilitação específica em cursos de formaç ão em magistério para 
educação infantil admitida a formação oferecida a n ível de 2° grau, ou licenciatura plena em pedagogia  
com habilitação específica ou Normal Superior. 

 
No item 2.2.5: 

- Onde se lê: Para os candidatos aos cargos de Motorista, Operador de Maquina Pesadas e Tratorista , 
possuir habilitação na categoria “C” ou superior e, para os candidatos ao cargo de Motorista de Ambulância, 
possuir habilitação na categoria “D” ou superior. Serão condicionadas até a data das provas práticas eventuais 
inscrições cujas categorias sejam inferiores às exigidas, ou o prazo de validade estiver vencido na data da 
inscrição. O Candidato deve estar ciente que somente será autorizado a se submeter à prova prática se 
portar a carteira de habilitação original na categoria exigida, com validade na data da realização das mesmas, 
pois de conformidade com o CTB - Código de Trânsito Brasileiro - nenhum condutor poderá dirigir na via 
pública sem portar seu respectivo documento de habilitação na via original e da classe correspondente ao 
veículo dirigido, leia-se: Para os candidatos aos cargos de Operador de Maquina  Pesadas e Tratorista, 
possuir habilitação na categoria “C” ou superior e,  para os candidatos aos cargos de Motorista e 
Motorista de Ambulância, possuir habilitação na cat egoria “D” ou superior. Serão condicionadas até a 
data das provas práticas eventuais inscrições cujas  categorias sejam inferiores às exigidas, ou o praz o 
de validade estiver vencido na data da inscrição. O  Candidato deve estar ciente que somente será 
autorizado a se submeter à prova prática se portar a carteira de habilitação original na categoria 
exigida, com validade na data da realização das mes mas, pois de conformidade com o CTB - Código de 
Trânsito Brasileiro - nenhum condutor poderá dirigi r na via pública sem portar seu respectivo 
documento de habilitação na via original e da class e correspondente ao veículo dirigido.  
 

  
Os candidatos inscritos, em razão da presente retificação terão o direito de requerer a devolução do valor 

recolhido, através de requerimento que deverá ser protocolado na sede da Prefeitura do Município de Marilena – PR, 
no período de 19 de dezembro de 2014 a dia 15 de janeiro de 2015 (dias úteis), no horário das 8h às 12h e das 14h às 
17h, indicando o número da agência, conta corrente e banco a ser realizado o depósito de restituição. 
 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 

Marilena – PR,  17 de dezembro de 2014. 
 

Brasilio Bovis 
Prefeito  


