
PREFEITURA MUNICIPAL 

BELA VISTA DA CAROBA 
EXTRATO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2022 

Edital de Abertura n.º 01/2022 

O Prefeito Municipal de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e 

demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos 

Públicos, nomeada através do Decreto n° 18/2022 de 04 de março de 2022, TORNA PÚBLICO a 

realização de Concurso Público, destinado à contratação de pessoal em Regime Próprio – 

Estatutário, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, para atender à necessidade 

do interesse público e formação de cadastro de reserva. 

 

O Concurso Público a que se refere será executado pelo IPPEC, endereço eletrônico 

www.ippec.org.br e correio eletrônico ippec@ippec.org.br. 

A Seleção dos candidatos inscritos para o concurso público de que trata o presente Edital 

consistirá de duas etapas, a saber: 

a) 1ª etapa – avaliação dos conhecimentos por meio de prova escrita objetiva de múltipla 

escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; 

b) 2ª etapa – provas práticas, perícias médicas e procedimentos admissionais, para os cargos 

conforme especificado no edital, de caráter eliminatório. 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 

Concorrência 

Vagas 

PCD 

Vencimento 

base (R$) 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 

Requisitos básicos 

Auxiliar de Serviços Gerais 40h 01+CR * 1.265,49 R$20,00 Fundamental incompleto*** 

Auxiliar de Serviços  40h 01+CR * 1.234,87 R$20,00 Fundamental incompleto*** 

Motorista 40h 01+CR * 1.362,97 R$20,00 
Ensino fundamental completo e CNH 

categoria “C” ou superior 

Operador de Máquina 40h 01+CR * 1.627,12 R$20,00 
Fundamental incompleto*** e CNH 

categoria “C” ou superior 

Recepcionista 40h 01+CR * 1.469,52 R$20,00 Fundamental completo 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 

Concorrência 

Vagas 

PCD 

Vencimento 

base (R$) 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 

Requisitos básicos 

Agente de Combate a 

Endemias 
40h 01+CR * 1.804,46 R$ 30,00 Ensino médio completo 

Fiscal Tributário  40h 01+CR * 1.397,45 R$ 30,00 Ensino médio completo 

Técnico Agrícola  40h 01+CR * 1.545,99 R$ 30,00 
Ensino médio/Técnico agrícola ou 

técnico em agropecuária** 

Técnico em Enfermagem 40h 01+CR * 1.669,51 R$ 30,00 
Ensino médio/Técnico em 

Enfermagem** 

Oficial Administrativo 40h 01+CR * 1.758,12 R$ 30,00 Ensino médio completo 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 

Concorrência 

Vagas 

PCD 

Vencimento 

base (R$) 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 

Requisitos básicos 

Enfermeiro 40h 01+CR * 3.543,95 R$ 50,00 Ensino superior em enfermagem** 

Fisioterapeuta 40h 01+CR * 3.543,95 R$ 50,00 Ensino superior em fisioterapia**  

Psicólogo 40h 01+CR * 3.543,95 R$ 50,00 Ensino superior em psicologia** 

Médico  20h 01+CR * 7.732,02 R$ 50,00 Ensino superior em Medicina** 



* Não há reserva de vagas para candidatos com deficiência para provimento imediato devido ao quantitativo 

de vagas oferecido, sendo mantido cadastro de reserva. 

** Possuir registro no respectivo conselho de classe no momento da posse. 

*** Quando o requisito do cargo for o ensino fundamental incompleto o candidato deverá ter, no mínimo, 

a 1º parte completa, ou seja, a 4ª série do ensino fundamental de 8 anos ou o 5º ano do ensino fundamental 

de 9 anos). 

 

A sigla “CR” significa: Cadastro Reserva. Os candidatos classificados, acima do número de vagas 

previstas na Tabela acima, passarão a integrar o Cadastro de Reserva e poderão ser chamados 

quando de surgimento de vagas para o respectivo cargo, observado o prazo de vigência do 

Concurso Público. 

 

O pedido de inscrição poderá ser efetuado somente via internet, no endereço eletrônico da IPPEC: 

www.ippec.org.br, em cujo sitio existirá um link com formulário destinado a INSCRIÇÃO, que 

deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. 

 

CRONOGRAMA 

DATAS ETAPA OU ATIVIDADE 

27/05/2022 Publicação do Edital 

27 a 03/06/2022 Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição  

08/06/2022 Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 

09 e 10/06/2022 Prazo para recurso Edital de Isenção  

27/05/2022 a 27/06/2022 Período de Inscrição 

28/06/2022 Último dia para pagamento do boleto bancário 

06/07/2022 
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais 

para realização das provas objetivas e prática. 

07 e 08/07/2022 Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  

24/07/2022 Data Provável da Prova Escrita e Prova Prática 

24/07/2022 às 20 horas 
Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site 

www.ippec.org.br 

25 e 26/07/2022 
Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova 

escrita 

29/07/2022 Publicação do resultado da prova escrita e prova prática 

01 e 08/08/2022 
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova 

escrita e prática 

03/08/2022 Edital de Homologação final 

 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

FONE: (46) 3557-1180 

www.belavistadacaroba.pr.gov.br 

 

http://www.ippec.org.br/

