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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 
Edital Nº 03/2021 

 
Em cumprimento às determinações do Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA – Prefeito do Município de 
Santo Antonio do Sudoeste – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, em conjunto com a Comissão Especial de 
Processos Seletivos nomeada pela Portaria 30.033/2021, RESOLVE: 

 
TORNAR PÚBLICO 

 
1º - A homologação das inscrições dos candidatos ao Processo Seletivo Público de Provas Escritas e 
Provas Práticas, para provimento de cargos vagos, que vierem a vagar ou a serem criados durante o prazo 
de validade do Processo Seletivo nº 01/2021. 
 
2º – A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Processo Seletivo Simplificado, para a 
realização da prova escrita, a ser realizada no dia 15 de agosto de 2021 – DOMINGO, no período da 
MANHÃ, devendo os candidatos comparecer no local de realização das provas, às 08 horas, pois os 
portões permanecerão abertos somente até às 08h30min (horário oficial de Brasília), horário após o qual 
não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, munido de caneta 
esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação 
com fotografia para ingresso na sala de provas. 
 
3º - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue: 
 

PERÍODO DA MANHÃ 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL JACINTA RODRIGUES DOS SANTOS 
Av. Brasil, n.º 484 - Centro - Santo Antonio do Sudoeste - PR 

 

CARGO CARGO 
AGENTE OPERADOR DE MÁQUINA  (MOTONIVELADORA) AGENTE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) 

AGENTE OPERADOR DE MÁQUINA  (PÁ CARREGADEIRA) ZELADORA 

 

 
4º - Em razão da pandemia da COVID-19, o local de realização das provas estará preparado para seguir 
todas as normas sanitárias e medidas de higiene e precaução ao COVID-19, os candidatos e todos os en-
volvidos no certame deverão fazer o uso de máscaras nas intermediações e no interior do local de realiza-
ção das provas. Na entrada do local de prova será fornecido álcool em gel. Não será permitida a entrada 
no local e a realização da prova escrita, ao candidato que não estiver fazendo o uso de máscara.  
 
5º - Na entrada dos locais onde serão realizadas as provas, a temperatura dos candidatos será aferida 
através de termômetros infravermelhos ou outro instrumento correlato. Caso a temperatura aferida seja 
igual ou maior que 37,8°C, o candidato será encaminhado para realizar a prova em sala separada dos de-
mais candidatos e orientado a procurar assistência médica após a realização da prova. Os candidatos que 
recusarem a aferir a temperatura, a utilizar os EPI’s necessários, serão impedidos de realizar a prova e se-
rão excluídos do certame. 
 
6º - Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, borracha, livros, cadernos, dentre 
outros), devendo ainda, o candidato trazer garrafa transparente sem rótulo abastecida com água e não de-
verão compartilhar a mesma de forma alguma, podendo em caso excepcional utilizar os bebedouros so-
mente para a retirada de água em copos descartáveis ou recipientes de uso individual. 
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7º - Ao realizarem a prova do presente processo seletivo simplificado, os candidatos, inclusive os do grupo 
de risco, estão cientes das obrigações dos protocolos sanitários de segurança, bem como a utilização de 
máscara de proteção individual durante todo o tempo em que permanecer no local de prova, assim como 
realizar a correta higienização das mãos e respeitar o distanciamento evitando aglomerações durante a 
aplicação da prova, estando ainda cientes dos riscos de contaminação com a “COVID-19”, não podendo 
responsabilizar o Município de Santo Antonio do Sudoeste e nem o Instituto Brasil. 
 
8º - O Ensalamento e local da prova estará disponível no site www.institutobrasil.net.br . 
 
9º - A convocação dos candidatos aos cargos de Agente Operador De Máquina (Motoniveladora), Agente 
Operador De Máquina (Pá Carregadeira) e Agente Operador De Máquina (Retroescavadeira), para a 
realização da prova prática, a ser realizada no dia 15 de agosto de 2021, devendo o candidato comparecer 
na ESCOLA MUNICIPAL JACINTA RODRIGUES DOS SANTOS, av. Brasil, n.º 484 - Centro - Santo 
Antonio do Sudoeste - PR, às 13h00min, pois os portões permanecerão abertos somente até às 13h15min 
(horário oficial de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de 
candidatos ao local da prova, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação 
com fotografia para realização da prova prática. 
 
9.1 - O candidato deverá apresentar CNH, categoria D ou superior, no ato da prova prática; não serão 
aceitos protocolos de alteração de categoria. 
 
10º - Relação nominal dos candidatos homologados, conforme segue: 
 

OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

INSC. NOME NASC. 

246163 JOSE LADIMIR ORTEGA 29/01/1971 

   OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 

INSC. NOME NASC. 

246124 JOAO CARLOS NOVACK 26/06/1988 

246162 JOAQUIM VEROM DOS SANTOS 11/02/1968 

   OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 

INSC. NOME NASC. 

246106 FELIPE NIMOTH FRESSATO 29/01/2000 

246099 MARCELINO SCAINI 23/07/1993 

246142 MARCOS EDIVAN FERNANDES 20/07/2002 

246168 ROMENIG FERREIRA 17/01/1987 

246121 SIDIMAR DA SILVA 26/04/1990 

   OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 
Não houve candidatos inscritos. 
 

ZELADORA 

INSC. NOME NASC. 

246123 ALESSANDRA TUSKI 01/05/1996 

246082 CARLA CRISTIANE CAMPOS DE OLIVEIRA 18/10/1990 

http://www.institutobrasil.net.br/


 

Município de  
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 

ESTADO DO PARANÁ 
 

- 3 - 

  

 

 

246158 CLAUDETE TEREZINHA DE MATOS 21/08/1970 

246115 CLAUDIO ALVES DA CONCEIÇÃO 10/08/1971 

246144 CLEUZA TEREZINHA FERRARI 30/07/1970 

246150 ELIZETE PASTORIO 02/01/1975 

246166 IVONETE CORREIA DA SILVA 07/07/1976 

246151 JULIANE APARECIDA KAKTIN 04/08/1982 

246146 MARCIO PAZINATTO 28/01/1979 

246085 MARISOL SCANDOLARA 04/06/1967 

246122 MARLIS MALLMANN 04/08/1968 

246134 NOEMI DE FATIMA DA SILVA 16/05/1967 

246169 PAMELA CAMILA WODZIK 08/02/1996 

246165 ROSANGELA DE FATIMA FOGLIATO 21/03/1980 

246086 ROSELI DE BRITO CHAGAS 13/01/1973 

246155 ROZELI DE FATIMA SMOLAK 14/03/1986 

246149 SILVANA APARECIDA LEMES 24/11/1982 

246084 SILVANA TOGNI 17/07/1974 

246130 SONEIDE DE FATIMA FORTES 25/01/1974 

246120 TAINARA BUENO DA ROCHA 12/08/2000 

246087 TAINARA TAIS DA ROCHA 27/09/2001 

246153 TAIS ROSSI BATISTA 23/04/2000 

246137 TATIANA CHIODI 06/10/1987 

246148 TATIANE MARTINS DA SILVA 12/11/1984 

246119 VERA LÚCIA NOSTER BIZOTTO 10/01/1973 

246147 VERONI FERNANDES 19/07/1976 

 

 
11º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 11 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

RICARDO ANTONIO ORTINA  
Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste - PR 

 
 
 
 

CAMILA DEFANTE 
Presidente da Comissão Organizadora de Processos Seletivos 

Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR 


