PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 123/2018
A Prefeitura Municipal de Matinhos, por intermédio da Comissão Especial de Seleção de Pessoal,
nomeada pelo Decreto nº 562/2018, no uso de suas atribuições legais, após o período para
recursos quanto ao edital de abertura das inscrições conforme previsão do item 1.4 dos Editais nº
117, 118 e 119/2018, torna públicas as retificações a seguir:
Onde se lê: (editais nº 117, 118 e 119/2018)
4.2

É vedada a inscrição de ex-servidores públicos (Federal, Estadual ou Municipal) que tenham
sido demitidos a bem do serviço público, demitidos por abandono de cargo, bem como
aqueles exonerados em estágio probatório em razão de inaptidão para o cargo, nos últimos
05 (cinco) anos, anteriores a publicação do presente Edital.

Leia-se: (editais nº 117, 118 e 119/2018)
4.2

É vedada a nomeação de ex-servidores públicos (Federal, Estadual ou Municipal) que
tenham sido demitidos a bem do serviço público, demitidos por abandono de cargo, bem
como aqueles exonerados em estágio probatório em razão de inaptidão para o cargo, nos
últimos 05 (cinco) anos, anteriores a publicação do presente Edital.

Onde se lê: (editais nº 117, 118 e 119/2018)
10.1.2.1 Os questionamentos devem estar fundamentados exclusivamente com base no Conteúdo
Programático e Bibliografia, para os cargos que houver, estabelecidos para o Concurso
Público e apresentados em formulário específico no período compreendido entre as
08h30min do dia 18 até as 17h30min do dia 19/03/2019, no endereço eletrônico do
NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).
Leia-se: (editais nº 117, 118 e 119/2018)
10.1.2.1 Os questionamentos devem estar fundamentados exclusivamente com base no Conteúdo
Programático estabelecidos para o Concurso Público e apresentados em formulário
específico no período compreendido entre as 08h30min do dia 18 até as 17h30min do
dia 19/03/2019, no endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).
Onde se lê: (edital nº 117)
2.7.1 As vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde estão divididas nas unidades da
seguinte forma:

Vagas
01

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Unidades
Localidade
Unidade de Saúde Balneário Rivieira
Balneário Rivieira

Leia-se: (edital nº 117/2018)
2.7.1 As vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde estão divididas nas unidades da
seguinte forma:

Vagas
01

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Unidades
Localidade
Unidade de Saúde Sertão
Sertão
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Onde se lê: (edital nº 119/2018)
1.2

O Concurso destina-se a selecionar candidatos para provimento de 86 (oitenta e quatro)
vagas distribuídas em 28 (vinte e oito) cargos de nível superior, conforme quadro de vagas
apresentado no item 2 deste Edital.

Leia-se: (edital nº 119/2018)
1.2

O Concurso destina-se a selecionar candidatos para provimento de 86 (oitenta e seis)
vagas distribuídas em 28 (vinte e oito) cargos de nível superior, conforme quadro de vagas
apresentado no item 2 deste Edital.

Onde se lê: (edital nº 119/2018)
2.3

Os cargos, a escolaridade exigida e a carga horária semanal são os seguintes:

Cargos de Nível Superior

Cargos

Requisitos Exigidos*

Carga horária
semanal

Assistente Social

Curso Superior em Assistência Social + Registro no
Conselho Competente.

30

Engenheiro em Segurança do
Trabalho

Curso Superior em Engenharia de Segurança do
Trabalho + Registro no Conselho Competente.

40

Leia-se: (edital nº 119/2018)
2.3

Os cargos, a escolaridade exigida e a carga horária semanal são os seguintes:

Cargos de Nível Superior

Cargos

Requisitos Exigidos*

Carga horária
semanal

Assistente Social

Curso Superior em Serviço Social + Registro no
Conselho Competente.

30

Engenheiro em Segurança do
Trabalho

Curso Superior + Registro no Conselho Competente.

40

Estas retificações entram em vigor na data de sua publicação revogando disposições em contrário.
Matinhos, 17 de dezembro de 2018.
(Assinado no Original)
RUY HAUER REICHERT
Prefeito
(Assinado no Original)
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