PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
ESTADO DO PARANÁ

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

O Prefeito Municipal de Siqueira Campos
Campos, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições
atinentes à matéria, TORNA
A PÚBLICA A RETIFICAÇÃO do edital de abertura como segue:
ONDE SE LÊ:
TABELA 2.3
(1)

Código
do
Cargo
301
302

Cargo

Agente de Controle
de Endemias*
Agente
Comunitário de
Saúde*

NÍVEL FUNDAMENTAL
Carga
Vagas Ampla Vagas
Horária Concorrência
PcD
Semanal
40
01
40

01

Vagas
AFRO

-

-

Remuneração
Inicial Bruta
R$
1.250,00

Taxa de
Inscrição
R$
40,00

-

1.250,00

40,00

9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
9.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de Siqueira Campos,, Estado do Paraná,
Paraná podendo
ser aplicada também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de
alocação do município.
9.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 27 de outubro de 2019,, em horário e local a
ser informado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br e no
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.
9.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local de prova deverá ser emitido no
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br
concursosfau.com.br a partir de 23 de outubro de 2019.
9.4 O local de realização da prova objetiva, constante no CARTÃO DE INFORMAÇÃO, divulgado
conforme subitens anteriores, não será alterado em hipótese alguma a pedido do candidato.
9.5 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos
do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de
caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, seu docu
documento
mento oficial de identificação
com foto e o Cartão de Informação do Candidato, impresso através do endereço eletrônico
www.concursosfau.com.br.
8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:
TABELA 8.1

CARGO

- Assistente Social
- Dentista
- Engenheiro Civil
- Enfermeiro
- Fisioterapeuta
Domiciliar

FASE

TIPO
DE
PROVA

1ª

Objetiva

NÍVEL SUPERIOR
ÁREA DE
Nº DE
CONHECIMENTO QUESTÕES

Língua
Portuguesa
Raciocínio Lógico
e Matemática
Conhecimentos
Gerais

08

VALOR
POR
QUESTÃO
(PONTOS)
1,50

VALOR
TOTAL
(PONTOS)
13,50

07

1,00

7,00

04

1,50

6,00

CARÁTER

Classificatório
e Eliminatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
ESTADO DO PARANÁ
- Fonoaudiologo
- Médico (PSF)
- Médico Pediatra
- Médico
Ortopedista
- Médico
Veterinário
- Nutricionista
- Professor de
Artes
- Professor de
Educação Física
- Professor de
Inglês
- Psicológo

Conhecimento
Específico
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
2ª
Títulos
De acordo com
item 11
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

21

3,50

73,50

40
------------

-----------------------

100,00
20,00

-----------Classificatório

------------

------------

120,00

------------

NOTA FINAL

------------

------------

120,00

TABELA 8.2

CARGO

- Professor

FASE

TIPO
DE
PROVA

1ª

Objetiva

NÍVEL MÉDIO
ÁREA DE
Nº DE
CONHECIMENTO
QUESTÕES

Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico e
Matemática
Conhecimentos
Gerais
Conhecimento
Específico
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
2ª
Títulos
De acordo com item
11
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
NOTA FINAL

08
07

VALOR
POR
QUESTÃO
(PONTOS)
1,50
1,00

VALOR
TOTAL
(PONTOS)

CARÁTER

13,50
7,00

04

1,50

6,00

21

3,50

73,50

40
------------

-----------------------

100,00
20,00

-----------Classificatório

-----------------------

-----------------------

120,00
120,00

------------

Classificatório
e Eliminatório

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CARGO 302 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Residir na Área de Atuação
Atribuições: Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as laminas e atualizar permanentemente
esse cadastro. Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Identificar área de risco;
Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as
encaminhando
e até
agendando consultas, exames e atendimento odontologia), quando necessário, Realizar ações e
atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas: Realizar, por
meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade,
responsabilidad
Estar sempre bem informado e informar aos demais membros da equipe. sobre a situação das família
acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco, Desenvolver ações de educação e
vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na preven
prevenção
ção de doenças; Promover a
educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria
do meio ambiente. entre outras: Traduzir para a ESE a dinâmica social da comunidade. suas
necessidades, potencialidades e limites: Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que
possa ser potencializados pela equipe.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
ESTADO DO PARANÁ
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO 301 AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições: Atuar junto aos domicílios, informando aos seus moradores sobre a doença - seus
sintomas e riscos - e o agente transmissor informar o morador sobres importância da verificação da
existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue na casa ou redondezas;
redondez
vistoriar os
cômodos da casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais de existência de larvas ou
mosquito transmissor da dengue; orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que
possam oferecer risco para a formação de criad
criadouros do Aecles aegypti; promover reuniões com a
comunidade para mobilizá-la
la para as ações de prevenção e controle da dengue; comunicar ao instrutor
supervisor do Pacs/PSF a existência de criadouros de larvas e ou mosquitos transmissores da dengue,
que dependam de tratamento químico, da interveniência da vigilância sanitária ou de outras
intervenções do poder público; encaminhar os casos suspeitos de dengue a unidade de saúde mais
próxima, de acordo com as orientações do Departamento Municipal de Saúde.

LEIA-SE:

TABELA 2.3
(1)

Código
do
Cargo
301
302

Cargo

Agente de Controle
de Endemias*
Agente
Comunitário de
Saúde*

Carga
Horária
Semanal
40
40

NÍVEL MÉDIO
Vagas Ampla Vagas
Concorrência
PcD

Vagas
AFRO

01

-

-

Remuneração
Inicial Bruta
R$
1.250,00

01

-

-

1.250,00

Taxa de
Inscrição
R$
40,00
40,00

Lei 13.595 Art. 6º, III, § 1º "Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito
previsto no inciso III do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato
com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo
máximo de três anos"
9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
9.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de Siqueira Campos, Estado do Paraná,
Paraná podendo
ser aplicada também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de
alocação do município.
9.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 03 de novembro de 2019,, em horário e local a
ser informado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br e no
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.
9.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local de prova deverá ser emitido no
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br a partir de 30 de outubro de 2019.
9.4 O local de realização da prova objetiva, constante no CARTÃO DE INFORMAÇÃO, divulgado
conforme subitens anteriores, não será alterado em hipótese alguma a pedido do candidato.
9.5 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos
do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de
caneta esferográfica
gráfica transparente de tinta azul ou preta, seu documento oficial de identificação
com foto e o Cartão de Informação do Candidato, impresso através do endereço eletrônico
www.concursosfau.com.br.
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8.1 O Concurso
ncurso Público constará das seguintes provas e fases:
TABELA 8.1

CARGO

- Assistente Social
- Dentista
- Engenheiro Civil
- Enfermeiro
- Fisioterapeuta
Domiciliar
- Fonoaudiologo
- Médico (PSF)
- Médico Pediatra
- Médico
Ortopedista
- Médico
Veterinário
- Nutricionista
- Professor de
Artes
- Professor de
Educação Física
- Professor de
Inglês
- Psicológo

FASE

TIPO
DE
PROVA

1ª

Objetiva

NÍVEL SUPERIOR
ÁREA DE
Nº DE
CONHECIMENTO QUESTÕES

Língua
Portuguesa
Raciocínio Lógico
e Matemática
Conhecimentos
Gerais
Conhecimento
Específico
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
2ª
Títulos
De acordo com
item 11
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

08

VALOR
POR
QUESTÃO
(PONTOS)
1,50

VALOR
TOTAL
(PONTOS)

07

1,50

10,50
0

04

1,00

4,00

21

3,50

73,50

40
------------

-----------------------

100,00
20,00

-----------Classificatório

------------

------------

120,00

------------

NOTA FINAL

------------

------------

120,00

12,00
00

CARÁTER

Classificatório
e Eliminatório

TABELA 8.2

CARGO

- Professor

FASE

TIPO
DE
PROVA

1ª

Objetiva

NÍVEL MÉDIO
ÁREA DE
Nº DE
CONHECIMENTO
QUESTÕES

Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico e
Matemática
Conhecimentos
Gerais
Conhecimento
Específico
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
2ª
Títulos
De acordo com item
11
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
NOTA FINAL

08
07

VALOR
POR
QUESTÃO
(PONTOS)
1,50
1,50

VALOR
TOTAL
(PONTOS)

CARÁTER

12
2,00
10,50

04

1,00

4,00
,00

21

3,50

73,50

40
------------

-----------------------

100,00
20,00

-----------Classificatório

-----------------------

-----------------------

120,00
120,00

------------

Classificatório
e Eliminatório
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REQUISITOD E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CARGO 302 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Requisitos: Ensino MÉDIO Completo e Residir na Área de Atuação
Atribuições: Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as laminas e atualizar permanentemente
esse cadastro. Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Identificar área de risco;
Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde
saúde,, encaminhando-as
encaminhando
e até
agendando consultas, exames e atendimento odontologia), quando necessário, Realizar ações e
atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas: Realizar, por
meio da visita domiciliar, acompanhament
acompanhamento
o mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade,
Estar sempre bem informado e informar aos demais membros da equipe. sobre a situação das família
acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco, Desenvolver ações de educação e
vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a
educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria
do meio ambiente. entre outras: Traduzir para a ESE a dinâmica social da comunidade.
comu
suas
necessidades, potencialidades e limites: Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que
possa ser potencializados pela equipe.

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO 301 AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
Requisitos: Ensino MÉDIO Completo
Atribuições: Atuar junto aos domicílios, informando aos seus moradores sobre a doença - seus
sintomas e riscos - e o agente transmissor informar o morador sobres importância da verificação da
existência de larvas ou mosquitos transmi
transmissores
ssores da dengue na casa ou redondezas; vistoriar os
cômodos da casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais de existência de larvas ou
mosquito transmissor da dengue; orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que
possam oferecer
recer risco para a formação de criadouros do Aecles aegypti; promover reuniões com a
comunidade para mobilizá-la
la para as ações de prevenção e controle da dengue; comunicar ao instrutor
supervisor do Pacs/PSF a existência de criadouros de larvas e ou mosquitos transmissores da dengue,
que dependam de tratamento químico, da interveniência da vigilância sanitária ou de outras
intervenções do poder público; encaminhar os casos suspeitos de dengue a unidade de saúde mais
próxima, de acordo com as orientações
orientaçõ do Departamento Municipal de Saúde.

O candidato que não quiser mais realizar o certame pela alteração da data da prova
objetiva deverá solicitar a devolução da taxa de inscrição (ANEXOI) até a data
de 27/09/2019,
/2019, através do preenchimento do formulário de devolução e
encaminhar para o e-mail
mail concurso@siqueiracampos.pr.gov.br.

Siqueira Campos-PR, 19 de setembro de 2019.

Fabiano Lopes Bueno
PREFEITO MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I
FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS
NOME:___________________________________________________________
INSCRIÇÃO: _______________________________________________________
CARGO:__________________________________________________________
RG: _______________________ CPF: __________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________
_______________________________________________________
BAIRRO: ________________________ CIDADE: __________________________
DADOS PARA DEVOLUÇÃO
BANCO: __________________________________________________________
AGÊNCIA: _______________________ CONTA:___________________________
NOME TITULAR CONTA:______________________________________________
CONTA:______________________________________________
Siqueira Campos/PR.,
., ____ de Setembro de 2019.

__________________________________
NOME REQUERENTE
OBS: Endereçamento aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso

