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PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO N° 001/01/2018  
 

EDITAL Nº 001/04/2018 – RETIFICAÇÃO 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. Em conformidade com a Lei nº 13.595/2018, publicada em 08/01/2018, altera-se o requisito de escolaridade do 
emprego de Agente Comunitário de Saúde, informado no subitem 1.1.2.1 e no Quadro de Cargos, que deixa de ser 
Ensino Fundamental Completo e passa ser conforme segue: 

 
Escolaridade exigida e outros requisitos: Ensino Médio Completo, residir na área da comunidade em que 
irá atuar desde a data de publicação do Edital de Abertura e haver concluído, com aproveitamento, o Curso 
Introdutório de Formação Inicial e Continuada. 

 

2. Em virtude dessa alteração, o valor da taxa de inscrição passa de R$ 45,00 para R$ 70,00. 

3. Em decorrência do exposto acima, os candidatos que já efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, deverão 
optar por uma das seguintes opções: 

3.1 Candidatos que não tenham mais interesse em permanecer neste concurso público: Deverão informar 
seus dados bancários, em Formulário Eletrônico a ser divulgado no site da Fundatec, do dia 20/02 até o final das 
inscrições, para proceder-se a devolução do valor pago no prazo de 30 dias, sendo esse procedimento de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR. 

3.2 Candidatos que não tenham mais interesse em concorrer aos empregos de Agente Comunitário de 
Saúde e queiram se inscrever para outro cargo de requisito/escolaridade “Ensino Fundamental Completo”: 
Deverá informar por escrito, em Formulário Eletrônico específico, a ser divulgado no site da Fundatec, do dia 20/02 
até o final das inscrições, para qual cargo deseja realizar a troca (com valor da taxa de inscrição equivalente ao já 
pago – cargos de Ensino Fundamental Completo). 

3.3 Candidatos que tenham interesse em continuar concorrendo aos empregos de Agente Comunitário de 
Saúde: Deverão gerar boleto bancário complementar, do dia 20/02 até o final das inscrições, através de um link 
disponibilizado no site da Fundatec, no valor de R$ 25,00, para que seja homologado no emprego de Agente 
Comunitário de Saúde. 

4. Os candidatos que não se manifestarem no período determinado, serão considerados não homologados neste 
Concurso, e terão direito a devolução do valor pago, em novo procedimento a ser informado no Edital de 
Homologação Preliminar das Inscrições. 

5. Quanto à realização das provas, os empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde permanecerão no 
período da manhã, conforme o item 1.3 no Edital de Abertura 001/01/2018. 

6. Os conteúdos de prova para os empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde serão mantidos conforme 
divulgado nos Programas divulgados no dia 09/02/2018.  
 

Foz do Iguaçu, 19 de fevereiro de 2018. 

 

Ary Souza de Almeida 

Presidente da Comissão Especial de Concurso Publico 

Portaria nº 64.182/2017 
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