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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2009 

Edital de Concurso Público Nº 002.001/2009 
 

Em cumprimento às determinações do Senhor Sergio Luiz Stoklos – Prefeito do 
Município de Irati – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto 
no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, à Comissão Organizadora do Concurso Público 
nomeada pelo Decreto nº 001/2009 de 02 de janeiro de 2009, 

 
RESOLVE 

TORNAR PÚBLICO a retificação do Edital de Concurso Público n° 001.001/2009 e do 
Anexo II – das atribuições de cada cargo,  referente ao Concurso Público de Provas Escritas, Prova 
de Títulos, Prova Prática e Prova de Aptidão Física para provimento de cargos de seu Quadro de 
Pessoal, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas Edital de Concurso Público 
n° 001.001/2009. 

 
 

Onde se lê: 
 

Cargo 
Nº 

Vagas/ampla 
concorrência 

N. º de 
Vagas 

Portadores 
de 

Deficiência 

Vencimento
inicial 

(R$) 

Piso 
mínimo 

do 
município

Carga 
horária 

Semanal

Exigência para o 
cargo  

 
Assistente operacional I 
 
Serviços 
gerais em 
escolas, 
creches e 
prédios– 
nível A1 

50 05 299,64 
 500,00 40 

Ensino Fundamental 
Completo. 

Serviços 
gerais em 
escolas, 
merendeiras 
– nível A1 

43 04 
299,64 

 
 

500,00 40 
Ensino Fundamental 
Completo. 

Serviços 
gerais para 
Parque de 
Máquinas – 
nível A1 

55 05 
299,64 

 
 

500,00 40 
Ensino Fundamental 
Completo. 

 
Assistente operacional III 
 

Cargo 
Nº 

Vagas/ampla 
concorrência 

N. º de 
Vagas 

Portadores 
de  

Deficiência 

Vencimento
inicial 

(R$) 

Piso 
mínimo 

do 
município

Carga 
horária 

Semanal

Exigência para o 
cargo 

Carpinteiro 
nível C1 

03 - 398,82 
 500,00 40 Ensino Fundamental 

Completo. 
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Encanador 
nível C1 

02 - 398,82 500,00 40 
Ensino Fundamental 
Completo. 

Pedreiro 
nível C1 

03 - 398,82 500,00 40 Ensino Fundamental 
Completo. 

Pintor nível 
C1 

03 - 398,82 500,00 40 
Ensino Fundamental 
Completo. 

Assistente operacional V 

Cargo 
Nº 

Vagas/ampla 
concorrência 

N. º de 
Vagas 

Portadores 
de  

Deficiência 

Vencimento
inicial 

(R$) 

Piso 
mínimo 

do 
município

Carga 
horária 

Semanal

Exigência para o 
cargo 

Mecânico 
nível E1 

04 -  
530,81 - 40 

Ensino Fundamental 
Completo. 

Eletricista 
nível E1 

03 - 530,81 - 40 
Ensino Fundamental 
Completo. 

 
Assistente operacional VI 
 

Cargo 
Nº 

Vagas/ampla 
concorrência 

N. º de 
Vagas 

Portadores 
de  

Deficiência 

Vencimento
inicial 

(R$) 

Piso 
mínimo 

do 
município

Carga 
horária 

Semanal

Exigência para o 
cargo 

Marceneiro 
nível F1 

01 - 681,07 - 40 
Ensino Fundamental 
Completo. 

 
 
 
 

Leia-se: 
 

Cargo 
Nº 

Vagas/ampla 
concorrência 

N. º de 
Vagas 

Portadores 
de 

Deficiência 

Vencimento
inicial 

(R$) 

Piso 
mínimo 

do 
município

Carga 
horária 

Semanal

Exigência para o 
cargo  

 
Assistente operacional I 
 
Serviços 
gerais em 
escolas, 
creches e 
prédios– 
nível A1 

50 05 299,64 
 500,00 40 

Ensino Fundamental 
Completo ou em 
curso. 

Serviços 
gerais em 
escolas, 
merendeiras 
– nível A1 

43 04 
299,64 

 
 

500,00 40 
Ensino Fundamental 
Completo ou em 
curso. 

Serviços 55 05 299,64 500,00 40 Ensino Fundamental 
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gerais para 
Parque de 
Máquinas – 
nível A1 

 
 

Completo ou em 
curso. 

 
Assistente operacional III 
 

Cargo 
Nº 

Vagas/ampla 
concorrência 

N. º de 
Vagas 

Portadores 
de  

Deficiência 

Vencimento
inicial 

(R$) 

Piso 
mínimo 

do 
município

Carga 
horária 

Semanal

Exigência para o 
cargo 

Carpinteiro 
nível C1 

03 - 
398,82 

 
 

500,00 40 
Ensino Fundamental 
Completo ou em 
curso. 

Encanador 
nível C1 

02 - 398,82 500,00 40 
Ensino Fundamental 
Completo ou em 
curso. 

Pedreiro 
nível C1 

03 - 398,82 500,00 40 
Ensino Fundamental 
Completo ou em 
curso. 

Pintor nível 
C1 

03 - 398,82 500,00 40 
Ensino Fundamental 
Completo ou em 
curso. 

Assistente operacional V 

Cargo 
Nº 

Vagas/ampla 
concorrência 

N. º de 
Vagas 

Portadores 
de  

Deficiência 

Vencimento
inicial 

(R$) 

Piso 
mínimo 

do 
município

Carga 
horária 

Semanal

Exigência para o 
cargo 

Mecânico 
nível E1 

04 -  
530,81 - 40 

Ensino Fundamental 
Completo ou em 
curso. 

Eletricista 
nível E1 

03 - 530,81 - 40 
Ensino Fundamental 
Completo ou em 
curso. 

 
Assistente operacional VI 
 

Cargo 
Nº 

Vagas/ampla 
concorrência 

N. º de 
Vagas 

Portadores 
de  

Deficiência 

Vencimento
inicial 

(R$) 

Piso 
mínimo 

do 
município

Carga 
horária 

Semanal

Exigência para o 
cargo 

Marceneiro 
nível F1 

01 - 681,07 - 40 
Ensino Fundamental 
Completo ou em 
curso. 
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Onde se lê: 
Professor de Ensino Fundamental - 20 horas – Magistério ***: 

Cargo Vencimento 
inicial (R$) 

Piso 
mínimo 

do 
município 

Exigência para o cargo 

Professor educação infantil –
nível A  432,60 500,00 Magistério/nível médio 

Professor educação infantil - 
nível B 584,01 - 

Em nível superior licenciatura plena 
em pedagogia  ou curso normal 
superior 

Professor educação infantil – 
nível C 627,27 - 

Em nível superior licenciatura plena 
em pedagogia acompanhado de pós 
– graduação na área de educação 
com no mínimo 360 horas 

 
 

Leia-se: 
Professor de Ensino Fundamental - 20 horas – Magistério ***: 

Cargo Vencimento 
inicial (R$) 

Piso 
mínimo 

do 
município 

Exigência para o cargo 

Professor de ensino  
Fundamental –nível A  432,60 500,00 Magistério/nível médio 

Professor de ensino  
Fundamental–nível B 584,01 - 

Em nível superior licenciatura plena 
em pedagogia  ou curso normal 
superior 

Professor de ensino  
Fundamental – nível C 627,27 - 

Em nível superior licenciatura plena 
em pedagogia acompanhado de pós 
– graduação na área de educação 
com no mínimo 360 horas 

 
 

Anexo II – das atribuições de cada cargo: 

Onde se lê: 
Auxiliar de enfermagem III – 
nível K 

Conhecimento de anatomia e fisiologia humana; 
microbiologia; parasitologia; higiene e profilaxia; nutrição e 
dietética, psicologia aplicada à saúde e saúde mental; 
prevenção e controle de infecções hospitalares, aplicação de 
medida de biossegurança; conhecimentos de desinfecção, 
limpeza, preparo e esterilização de material; ética 
profissional. Processos fundamentais da execução do 
trabalho (habilidade manual, técnica e científica) através da 
fundamentação teórico-prática: coleta de material para 
exames; reconhecimento e descrição de sinais e sintomas, 
terminologia científica, preparo e administração de 
medicamentos, realização de controles (hídrico, sinais vitais 
e diurese); curativo simples; oxigenioterapia e nebulização; 
enemas, aplicação de frio e calor; cuidados de higiene, 
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conforto e segurança; cuidados na alimentação oral e por 
sondas, realizar anotações de enfermagem; transporte de 
paciente,  Assistência de enfermagem materno-infantil, à 
gestante, à parturiente, à puérpera, ao recém-nascido e à 
criança; Assistência de enfermagem em situações de 
urgência, emergência Assistência de enfermagem na área 
de saúde pública, administração e conservação de 
imunobiológicos, notificação de doenças transmissíveis e 
noções gerais de epidemiologia; normas operacionais 
básicas do sistema único de saúde, atuação nos programas 
do Ministério da Saúde (mulher, criança, família, doenças 
crônico degenerativas, idosos e vigilância epidemiológica); 
educação em saúde. Demais atividades correlatas à sua 
profissão. 

 
Leia-se: 
Auxiliar de enfermagem III – 
nível L 

Conhecimento de anatomia e fisiologia humana; 
microbiologia; parasitologia; higiene e profilaxia; nutrição e 
dietética, psicologia aplicada à saúde e saúde mental; 
prevenção e controle de infecções hospitalares, aplicação de 
medida de biossegurança; conhecimentos de desinfecção, 
limpeza, preparo e esterilização de material; ética 
profissional. Processos fundamentais da execução do 
trabalho (habilidade manual, técnica e científica) através da 
fundamentação teórico-prática: coleta de material para 
exames; reconhecimento e descrição de sinais e sintomas, 
terminologia científica, preparo e administração de 
medicamentos, realização de controles (hídrico, sinais vitais 
e diurese); curativo simples; oxigenioterapia e nebulização; 
enemas, aplicação de frio e calor; cuidados de higiene, 
conforto e segurança; cuidados na alimentação oral e por 
sondas, realizar anotações de enfermagem; transporte de 
paciente,  Assistência de enfermagem materno-infantil, à 
gestante, à parturiente, à puérpera, ao recém-nascido e à 
criança; Assistência de enfermagem em situações de 
urgência, emergência Assistência de enfermagem na área 
de saúde pública, administração e conservação de 
imunobiológicos, notificação de doenças transmissíveis e 
noções gerais de epidemiologia; normas operacionais 
básicas do sistema único de saúde, atuação nos programas 
do Ministério da Saúde (mulher, criança, família, doenças 
crônico degenerativas, idosos e vigilância epidemiológica); 
educação em saúde. Demais atividades correlatas à sua 
profissão. 

 
Prefeitura do Município de Irati, Estado do Paraná, em 05 de janeiro de 2009. 
 
 
 

           Rozenilda Romaniw Bárbara                                         Sergio Luiz Stoklos 
Presidente da Comissão Organizadora                                      Prefeito Municipal 


