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RETIFICAÇÃO
EDITAL N°. 001/2018 - RETIFICAÇÃO

Leia-se
O Prefeito Municipal de Formosa do Oeste - Paraná torna pública a RETIFICAÇÃO do item 9.2
alínea s) do Edital 001/2018 que abre inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para
contratação, por prazo determinado, de Agente Comunitário da Dengue e Dentista para
atenderem necessidades de excepcional interesse público do Município de Formosa do
Oeste, com fundamento na Constituição Federal, em seu art. 37, item IX e nas Leis
Complementar nº 013/2012 e suas alterações, Lei Complementar nº. 14/2012 e suas
alterações, e Lei Municipal Complementar n°. 036/2018.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DA DENGUE
NÚMERO DE VAGAS: 02 (DUAS)
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
REMUNERAÇÃO: R$ 1.173,60 (um mil cento e setenta e três reais e sessenta centavos)

Onde se Lê

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DA SAUDE
NÚMERO DE VAGAS: 02 (DUAS)
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
REMUNERAÇÃO: R$ 1.173,60 (um mil cento e setenta e três reais e sessenta centavos)
REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ensino Fundamental Completo e Curso Introdutório de Formação
Inicial e Continuada, Comprovante de Tempo de Serviço na Saúde em Vigilância de
Endemias.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
- Vistoria de residências, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para investigação
de possíveis focos (criadouros de vetores);
- Aplicar larvicida e/ou inseticidas;
- Realizar recenseamento;
- Imunizar e eliminar cães e gatos vitimados por leishmaniose e/ou raiva;
- Orientar individualmente ou coletivamente a comunidade quanto á prevenção e tratamento
de doenças infecciosas;
- Executar atividades fundamentais, para prevenir e controlar doenças como Dengue,
Malaria, Filariose, Raiva, Chagas, Leishmaniose e outras;

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Ensino Fundamental Completo e Curso Introdutório de Formação
Inicial e Continuada, Comprovante de Tempo de Serviço na Saúde em Vigilância de
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- Trabalhar em contato direto com a população em áreas pré-estabelecidas ou não, para
garantir o sucesso do trabalho;
- Demais atividades afins.
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Onde se Lê:
2.9.15. Documentos necessários à comprovação da qualificação do candidato.
- Cargo Agente Comunitário de Saúde: Certificado de conclusão do ensino fundamental,
certificados de cursos de aperfeiçoamento na área da saúde/vigilância de endemias
realizados nos últimos 5 (cinco) anos a contar da data do Edital, até a quantidade máxima de
400 horas, com carga horária mínima de 8 horas cada certificado
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- Cargo Agente Comunitário da Dengue: Certificado de conclusão do ensino fundamental,
certificados de cursos de aperfeiçoamento na área da saúde/vigilância de endemias
realizados nos últimos 5 (cinco) anos a contar da data do Edital, até a quantidade máxima de
400 horas, com carga horária mínima de 8 horas cada certificado.

Onde se Lê:
6.1. Havendo igualdade de pontuação, na soma dos itens de Escolaridade e Tempo de
Serviço, será considerado, para efeito de desempate, no cargo de:
- Cargo Agente Comunitário de Saúde a maior pontuação no Título referente à Escolaridade
(ensino médio) e, persistindo o empate, pelo tempo de serviço na área da Saúde em
Vigilância de Endemias e por fim, pela maior idade, conforme art. 27, parágrafo único, do
Estatuto do Idoso - Lei n° 10.741, de 01/10/2003.

Leia-se:
6.1. Havendo igualdade de pontuação, na soma dos itens de Escolaridade e Tempo de
Serviço, será considerado, para efeito de desempate, no cargo de:
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Onde se Le:
8.6 . O contratado permanecerá, necessariamente, exercendo suas atividades: Cargo de
Agente Comunitário de Saúde na Vigilância de Endemias e Cargo de Dentista na Estratégia de
Saúde Bucal, até o término do contrato, nos horários de funcionamento da Secretaria de
Saúde e de acordo com a necessidade e conveniência do Município, considerando, pois, que
as contratações visam suprir a ausência temporária de funcionários do Departamento de
Saúde por motivos de vacância do cargo.
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Formosa do Oeste, 17 de maio de 2018

Luiz Antonio Domingos de Aguiar
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