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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.o 01/2012 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ/PR 

 
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – MOTORISTA DE ÔNIBUS 
Dirigir ônibus escolares, desde que tenha concluído o curso específico e possua a habilitação exigida; controlar o 
consumo de combustíveis, quilometragem, lubrificação, objetivando a manutenção do veículo; auxiliar nos 
serviços de embarque e desembarque de alunos; e realizar outras atividades de condução de veículos, quando 
solicitado.  
 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO 
Dirigir caminhão, desde que tenha a habilitação necessária; Controlar o consumo de combustíveis, 
quilometragem, lubrificação, objetivando a manutenção do veículo; Auxiliar nos serviços de carga e descarga de 
caminhões, bem como realizar entrega de mercadorias, pacotes e outros produtos; e realizar outras atividades de 
condução de veículos, quando solicitado.  
 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO (VAGA PARA AFRODESCENDENTE) 
Dirigir caminhão, desde que tenha a habilitação necessária; Controlar o consumo de combustíveis, 
quilometragem, lubrificação, objetivando a manutenção do veículo; Auxiliar nos serviços de carga e descarga de 
caminhões, bem como realizar entrega de mercadorias, pacotes e outros produtos; e realizar outras atividades de 
condução de veículos, quando solicitado.  
 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADA – PÁ CARREGADEIRA 
Operar e dirigir pá carregadeira, realizando coleta de entulhos na área urbana e rural, terraplanagem, aterros, 
nivelamento, desmatamento e atividades correlatas; Dirigir veículos automotores quando necessário. 
 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADA – RETROESCAVADEIRA 
Operar e dirigir retroescavadeiras, realizando coleta de entulhos na área urbana e rural, terraplanagem, aterros, 
nivelamento, desmatamento e atividades correlatas; Dirigir veículos automotores quando necessário. 
 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADA – MOTONIVELADORA 
Operar e dirigir motoniveladora, realizando coleta de entulhos na área urbana e rural, terraplanagem, aterros, 
nivelamento, desmatamento e atividades correlatas; Dirigir veículos automotores quando necessário. 
 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – OPERADOR DE MÁQUINA – TRATOR AGRÍCOLA 
Operar e dirigir tratores agrícola, realizando coleta de entulhos na área urbana e rural, terraplanagem, aterros, 
nivelamento, desmatamento e atividades correlatas; Dirigir veículos automotores quando necessário. 
 
AGENTE UNIVERSITÁRIO – ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Elaborar, supervisionar e executar programas e projetos relativos à preservação e exploração de recursos 
naturais, produção agrícola, econômica rural; Desenvolver e coordenar estudos sobre técnica de plantio, 
conservação do solo, colheita, classificação e armazenamento de produtos; Realizar estudos sobre controle de 
pragas para erradicação das mesmas; Fiscalizar as a produção e comercialização de sementes e mudas; Prestar 
assistência, treinamento e orientação técnica à população rural e às entidades agrícolas, no uso de irrigação, 
drenagem e conservação do solo, preservando o combate a doenças e pragas; Classificar e informar o tipo de 
cultura adequada à região; Participar de campanhas educativas, prestando esclarecimentos sobre aspectos 
técnicos e legais na produção e comercialização de produtos agrícolas; Realizar outras atividades inerentes à sua 
formação universitária.  
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ANEXO II - CONTEÚDO DAS PROVAS 

 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – MOTORISTA DE ÔNIBUS 
Português: Interpretação de textos. Vocabulário. Textos verbais e não verbais. Gêneros textuais de uso comum, 
como bilhete, e-mail, receitas, listas de compras, propagandas, provérbio, aviso, convite, carta. Sílaba. Tonicidade. 
Ortoépia (pronúncia correta de palavra). Prosódia (marcação da sílaba tônica da palavra). Ortografia. Classes de 
palavras variáveis e sua flexão (substantivos, adjetivos, numerais, artigos, pronomes, verbos). Significação das 
palavras (sentido próprio e sentido figurado). Casos simples de concordância nominal e verbal. Matemática: 
Números Naturais, Sistema de Numeração Decimal e Números Racionais. Operações com Números Naturais e 
Racionais. Espaço e Forma. Grandezas e Medidas. Tratamento da Informação. Resolução de problemas simples 
com as quatro operações. Conhecimentos Gerais e da Atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos 
da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e internacional. Prova prática: Executar manobras 
solicitadas pelo avaliador. Cuidados com o veículo. Normas de Trânsito e Segurança Brasileira. 
 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO 
Português: Interpretação de textos. Vocabulário. Textos verbais e não verbais. Gêneros textuais de uso comum, 
como bilhete, e-mail, receitas, listas de compras, propagandas, provérbio, aviso, convite, carta. Sílaba. Tonicidade. 
Ortoépia (pronúncia correta de palavra). Prosódia (marcação da sílaba tônica da palavra). Ortografia. Classes de 
palavras variáveis e sua flexão (substantivos, adjetivos, numerais, artigos, pronomes, verbos). Significação das 
palavras (sentido próprio e sentido figurado). Casos simples de concordância nominal e verbal. Matemática: 
Números Naturais, Sistema de Numeração Decimal e Números Racionais. Operações com Números Naturais e 
Racionais. Espaço e Forma. Grandezas e Medidas. Tratamento da Informação. Resolução de problemas simples 
com as quatro operações. Conhecimentos Gerais e da Atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos 
da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e internacional. Prova prática: Executar manobras 
solicitadas pelo avaliador. Cuidados com o veículo. Normas de Trânsito e Segurança Brasileira. 
 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – MOTORISTA DE CAMINHÃO (VAGA PARA AFRODESCENDENTE) 
Português: Interpretação de textos. Vocabulário. Textos verbais e não verbais. Gêneros textuais de uso comum, 
como bilhete, e-mail, receitas, listas de compras, propagandas, provérbio, aviso, convite, carta. Sílaba. Tonicidade. 
Ortoépia (pronúncia correta de palavra). Prosódia (marcação da sílaba tônica da palavra). Ortografia. Classes de 
palavras variáveis e sua flexão (substantivos, adjetivos, numerais, artigos, pronomes, verbos). Significação das 
palavras (sentido próprio e sentido figurado). Casos simples de concordância nominal e verbal. Matemática: 
Números Naturais, Sistema de Numeração Decimal e Números Racionais. Operações com Números Naturais e 
Racionais. Espaço e Forma. Grandezas e Medidas. Tratamento da Informação. Resolução de problemas simples 
com as quatro operações. Conhecimentos Gerais e da Atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos 
da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e internacional. Prova prática: Executar manobras 
solicitadas pelo avaliador. Cuidados com o veículo. Normas de Trânsito e Segurança Brasileira. 
 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADA – PÁ CARREGADEIRA 
Português: Interpretação de textos. Vocabulário. Textos verbais e não verbais. Gêneros textuais de uso comum, 
como bilhete, e-mail, receitas, listas de compras, propagandas, provérbio, aviso, convite, carta. Sílaba. Tonicidade. 
Ortoépia (pronúncia correta de palavra). Prosódia (marcação da sílaba tônica da palavra). Ortografia. Classes de 
palavras variáveis e sua flexão (substantivos, adjetivos, numerais, artigos, pronomes, verbos). Significação das 
palavras (sentido próprio e sentido figurado). Casos simples de concordância nominal e verbal. Matemática: 
Números Naturais, Sistema de Numeração Decimal e Números Racionais. Operações com Números Naturais e 
Racionais. Espaço e Forma. Grandezas e Medidas. Tratamento da Informação. Resolução de problemas simples 
com as quatro operações. Conhecimentos Gerais e da Atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos 
da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e internacional. Prova prática: Executar manobras 
solicitadas pelo avaliador. Cuidados com o veículo. Normas de Trânsito e Segurança Brasileira. 
 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADA – RETRO ESCAVADEIRA 
Português: Interpretação de textos. Vocabulário. Textos verbais e não verbais. Gêneros textuais de uso comum, 
como bilhete, e-mail, receitas, listas de compras, propagandas, provérbio, aviso, convite, carta. Sílaba. Tonicidade. 
Ortoépia (pronúncia correta de palavra). Prosódia (marcação da sílaba tônica da palavra). Ortografia. Classes de 
palavras variáveis e sua flexão (substantivos, adjetivos, numerais, artigos, pronomes, verbos). Significação das 
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palavras (sentido próprio e sentido figurado). Casos simples de concordância nominal e verbal. Matemática: 
Números Naturais, Sistema de Numeração Decimal e Números Racionais. Operações com Números Naturais e 
Racionais. Espaço e Forma. Grandezas e Medidas. Tratamento da Informação. Resolução de problemas simples 
com as quatro operações. Conhecimentos Gerais e da Atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos 
da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e internacional. Prova prática: Executar manobras 
solicitadas pelo avaliador. Cuidados com o veículo. Normas de Trânsito e Segurança Brasileira. 
 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADA – MOTONIVELADORA 
Português: Interpretação de textos. Vocabulário. Textos verbais e não verbais. Gêneros textuais de uso comum, 
como bilhete, e-mail, receitas, listas de compras, propagandas, provérbio, aviso, convite, carta. Sílaba. Tonicidade. 
Ortoépia (pronúncia correta de palavra). Prosódia (marcação da sílaba tônica da palavra). Ortografia. Classes de 
palavras variáveis e sua flexão (substantivos, adjetivos, numerais, artigos, pronomes, verbos). Significação das 
palavras (sentido próprio e sentido figurado). Casos simples de concordância nominal e verbal. Matemática: 
Números Naturais, Sistema de Numeração Decimal e Números Racionais. Operações com Números Naturais e 
Racionais. Espaço e Forma. Grandezas e Medidas. Tratamento da Informação. Resolução de problemas simples 
com as quatro operações. Conhecimentos Gerais e da Atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos 
da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e internacional. Prova prática: Executar manobras 
solicitadas pelo avaliador. Cuidados com o veículo. Normas de Trânsito e Segurança Brasileira. 
 
AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS – OPERADOR DE MÁQUINA – TRATOR AGRÍCOLA 
Português: Interpretação de textos. Vocabulário. Textos verbais e não verbais. Gêneros textuais de uso comum, 
como bilhete, e-mail, receitas, listas de compras, propagandas, provérbio, aviso, convite, carta. Sílaba. Tonicidade. 
Ortoépia (pronúncia correta de palavra). Prosódia (marcação da sílaba tônica da palavra). Ortografia. Classes de 
palavras variáveis e sua flexão (substantivos, adjetivos, numerais, artigos, pronomes, verbos). Significação das 
palavras (sentido próprio e sentido figurado). Casos simples de concordância nominal e verbal. Matemática: 
Números Naturais, Sistema de Numeração Decimal e Números Racionais. Operações com Números Naturais e 
Racionais. Espaço e Forma. Grandezas e Medidas. Tratamento da Informação. Resolução de problemas simples 
com as quatro operações. Conhecimentos Gerais e da Atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos 
da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e internacional. Prova prática: Executar manobras 
solicitadas pelo avaliador. Cuidados com o veículo. Normas de Trânsito e Segurança Brasileira. 
 
AGENTE UNIVERSITÁRIO – ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Administração e economia rural: classificação das empresas rurais, estruturas administrativas, planejamentos, 
contabilidade e controles, formação de preço e custos de produção; extensão rural; sistemas agrossilvipastoris e 
integração lavoura pecuária e agroecologia. Silvicultura, fruticultura, horticultura, fruticultura, grandes culturas e 
pastagens, olericultura, plasticultura: classificação, semeadura, plantio, adubação, pragas e doenças, tratos 
culturais, colheita, transporte e armazenamento, produção de mudas em viveiros, construção de estufas, manejo 
das estufas, pragas e doenças, Plantas ornamentais, plantas daninhas; irrigação e drenagem: sistemas e cálculos, 
Capacidade de campo, Ponto de murcha, evapotranspiração, equipamentos e fraquência de rega; solos: 
legislação, gênese e formação de solos, fertilidade do solo, classificação de solos; manejo integrado de pragas e 
Doenças, Agrotóxicos (legislação, classificação); Produção Orgânica (Legislação, Fertilidade do Sistema, 
Conversão); construções zootécnicas e fitotécnicas: projetos agropecuários com cálculos para dimensionamento; 
topografia: equipamentos, GPS, levantamento topográfico, terraceamento, curva de nível, terraplenagem e 
estradas rurais; modalidades de agriculturas: Convencional, Tradicional, Orgânica e Biodinâmica com seus 
conceitos e particularidades e produtos utilizados; transgênicos: Organismos geneticamente modificados; solos: 
Formação, classificação, correção, adubações, ocorrência, física e química do solo, ciclo de nutrientes; fisiologia e 
morfologiavegetal; tratamento de dejetos; legislação ambiental; legislação para produção de Sementes e Mudas; 
legislação para agrotóxicos; Dos Serviços e Servidores Públicos. Bens Públicos. 
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ANEXO III – MODELO DE RECURSO 

 
Ilmo Sr. 
Presidente da Comissão Especial do Concurso Público 
ASSAÍ – PR 
 
Nome candidato: ____________________________________________________ Inscrição: _______________ 
 
Endereço completo: __________________________________________________________CEP____________ 
 
Telefone: ______________________________________ e-mail: ______________________________________ 
 
Cargo:

 
(     ) Agente de Máquinas e Veículos – Motorista de Ônibus 
(     ) Agente de Máquinas e Veículos – Motorista de Caminhão 
(     ) Agente de Máquinas e Veículos – Motorista de Caminhão (vaga para afrodescendente) 
(     ) Agente de Máquinas e Veículos – Operador de Máquinas Pesada – Pá Carregadeira 
(     ) Agente de Máquinas e Veículos – Operador de Máquinas Pesada – Retro Escavadeira 
(     ) Agente de Máquinas e Veículos – Operador de Máquinas Pesada – Motoniveladora 
(     ) Agente de Máquinas e Veículos – Operador de Máquina – Trator Agrícola 
(     ) Agente Universitário – Engenheiro Agrônomo 

 
Tipo do recurso: 
 

(     ) Contra indeferimento de inscrição 
(     ) Contra conteúdo e elaboração das questões da prova objetiva  
(     ) Contra gabarito provisório 
(     ) Contra resultado da prova objetiva 
(     ) Contra resultado final 
 
Reclamação: 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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Justificativa: 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

(local) ______________________________, (data) ______ de _________________ de _______ 
 

 
Assinatura: ___________________________________ 
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ANEXO IV - CRONOGRAMA GERAL DO CONCURSO 

 
Período de inscrições 24/5/2012 - 10/6/2012 

Abertura das inscrições 24/5/2012 

Encerramento das inscrições 10/6/2012 

Último dia para portadores de necessidades especiais enviarem laudo médico 11/6/2012 

Último dia para reimprimir o boleto 11/6/2012 

Último dia para pagamento do boleto 11/6/2012 

Publicação das inscrições deferidas 13/6/2012 

Último dia para recurso sobre as inscrições indeferidas 14/6/2012 

Publicação dos comprovantes de inscrição e ensalamento 20/6/2012 

Realização das provas objetivas e provas práticas 24/6/2012 

Publicação dos gabaritos provisórios e cadernos das provas objetivas 25/6/2012 

Último dia para recurso sobre o conteúdo das provas e gabaritos provisórios 28/6/2012 

Resultado final do concurso 02/7/2012 

Último dia para recurso sobre o resultado final 5/7/2012 

 


