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PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO N° 001/01/2018  
 

EDITAL Nº 001/02/2018 – RETIFICAÇÃO E ADENDO AO DO EDITAL DE ABERTURA 
 

O Município de Foz do Iguaçu, por meio da Comissão Especial de Concurso Público, constituída pela Portaria nº. 
64.182/2017 torna público o presente Edital Retificativo, informando o que segue: 
 

1. Para o cargo de Professor de Educação Física Nível II, altera-se a matéria de Conhecimentos Gerais/Atualidades 
para Conhecimentos Específicos em todos os itens descritos no Edital de Abertura. 

 

2. Inclui-se no item 10 – DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS, o subitem abaixo, conforme segue: 

10.13.1 O título de Especialização somente será aceito caso seja apresentado por meio de certificado ou 
declaração de conclusão de curso de pós-graduação “lato sensu” em nível de Especialização, com carga horária 
mínima de 360 horas, emitido por instituição de ensino oficialmente reconhecida. 

10.13.2 Os títulos de Mestre e Doutor somente serão aceitos caso sejam apresentados por meio de diploma ou 
declaração de conclusão de curso de pós-graduação “stricto sensu” em nível de mestrado e/ou doutorado, emitido 
por instituição de ensino oficialmente reconhecida. 

10.13.3 Certificado ou declaração de conclusão de Residência Médica ou Residência Multiprofissional em área de 
Saúde, na especialidade a que concorre, emitido pelo órgão responsável pelo programa de Residência, 
acompanhado do histórico escolar, contendo, dentre outros dados, o título da monografia ou do trabalho de 
conclusão do curso (com nota ou conceito obtido), quando aplicável. Os programas de Residência deverão ser 
credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica ou pela Comissão Nacional de Residência 
Multiprofissional em Saúde, conforme o programa de Residência.    

 

3. Exclui-se do subitem 14.1.5 do Edital de Abertura, o critério da alínea “g” devido ser o mesmo da alínea “c”, 
conforme segue: 

14.1.5 Para os cargos de Cirurgião Dentista Júnior e Auxiliar de Saúde Bucal Júnior: 

a) maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos; 

b) maior pontuação na prova de Legislação; 

c) maior pontuação na prova Discursiva; 

d) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 

e) maior pontuação na prova de Matemática/ Raciocínio Lógico; 

f) maior pontuação na prova de Estatuto do Servidor; 

g) maior pontuação na prova Discursiva; 

h) maior pontuação na prova de Títulos; 

i) maior idade. 
 
 
4. Altera-se no subitem 14.1.8 do Edital de Abertura a ordem dos critérios de desempate, passando a matéria de 
Conhecimentos Específicos ser o primeiro critério, alínea “a”, conforme segue: 
 

14.1.8 Para o cargo de Professor de Educação Física Nível II: 

a) maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos; 
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b) maior pontuação na prova de Legislação, Estrutura e Funcionamento de Ensino; 

c) maior pontuação na prova de Fundamentos da Educação; 

d) maior pontuação na prova de Redação; 

e) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 

f) maior pontuação na prova de Matemática/ Raciocínio Lógico; 

g) maior pontuação na prova de Estatuto do Servidor e do Quadro do Magistério; 

h) maior pontuação na prova de Títulos; 

i) maior idade. 
 
5. Inclui-se no subitem 15.3.1 do Edital de Abertura, a relação dos exames necessários para os empregos de 
Agente Comunitário de Saúde, conforme segue: 

 

EMPREGO  EXAMES ADMISSIONAIS NECESSÁRIOS 

 

 

 

Agente Comunitário de Saúde 

RX toráx; 
Hemograma completo; 
Glicemia em jejum; 
Urina tipo I; 
Perfil lipídico; 
- Carteira de Vacina Atualizada com: 
- DT adulto – Difteria e Tétano; 
- TV - Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola e Caxumba); 
- FA – Febre Amarela; 
- HB – Hepatite B.  

 

Foz do Iguaçu, 09 de fevereiro de 2018. 

 

Ary Souza de Almeida 

Presidente da Comissão Especial de Concurso Publico 

Portaria nº 64.182/2017 
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