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Concurso Público N° 004/2018 - Emprego Público
Edital Nº 02/2018
EDITAL DE RETIFICAÇÃO

Em cumprimento às determinações do Senhor Kurt Nielsen Junior– Prefeito do Município de Porto Vitória,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da
Constituição Federal e suas alterações posteriores, a Comissão Organizadora de Processos Seletivos,
nomeada pela Portaria nº 089/2018, resolve tornar público a seguinte retificação:

1º A retificação do Edital nº 01/2018:

ONDE SE LÊ:
5.4 – DAS PROVAS DE APTIDÃO FÍSICA
5.4.1 – A prova de aptidão física será aplicada aos cargos de Agente de Combate à Endemias e Mãe Social,
em data descrita no ANEXO I, em horário e local a ser publicado no edital de homologação das inscrições.
5.4.2 – A prova de aptidão física terá as seguintes composições:
1ª Fase: teste de resistência física: Corrida;
2ª Fase: teste de agilidade: ShuttleRun.
3ª Fase: teste de força de membros inferiores: Agachamento.
Os testes consistirão dos seguintes exercícios:
5.4.2.1 - Teste de resistência física: Corrida de 2 (dois) quilômetros em 12 (doze) minutos para candidatos do
sexo masculino e 2 (dois) quilômetros em 15 (quinze) minutos para candidatas do sexo feminino.
Material: cronômetro.
Tentativas: 01 (uma) tentativa.
5.4.2.2 - Teste de agilidade: “ShuttleRun”. Pegar dois blocos, um de cada vez, a uma distância de 9,14 (nove
metros e quatorze centímetros) e deixar no local do ponto de partida.
Tempo máximo: 13 (treze) segundos para candidatos do sexo masculino e 15 (quinze) segundos para
candidatas do sexo feminino.
Tentativas: 01 (uma) tentativa.
Material: cronômetro e bloco de madeira (5cmx5cmx10cm).
Execução: O candidato coloca-se em afastamento antero-posterior das pernas, com o pé anterior mais
próximo possível da linha de saída. Com voz de comando “vai”, corre em direção aos blocos, pega um bloco,
retorna à linha de partida, devendo ultrapassá-la com ambos os pés, colocando o bloco atrás desta linha e
repete esta movimentação com outro bloco. A interrupção do cronômetro se dará na passagem do bloco mais
um pé da linha de chegada.
5.4.2.3 - Teste de força de membros inferiores: Agachamento.
Tempo máximo: 30 (trinta) segundos.
Tentativas: 01 (uma) tentativa.
Material: cronômetro
Execução: Partindo da posição em pé, com os braços estendidos à frente, o candidato deverá executar
exercícios de agachamento até os glúteos ficarem próximos dos calcanhares, atingindo o maior número de
repetições possíveis.
Quantidade mínima de repetições: 20 (vinte) repetições para candidatos do sexo masculino e 18
(dezoito) repetições para candidatas do sexo feminino.
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LEIA-SE:
5.4 – DAS PROVAS DE APTIDÃO FÍSICA
5.4.1 – A prova de aptidão física será aplicada aos cargos de Agente de Combate à Endemias e Mãe Social,
em data descrita no ANEXO I, em horário e local a ser publicado no edital de homologação das inscrições.
5.4.2 – A prova de aptidão física terá as seguintes composições:
1ª Fase: teste de resistência física: Corrida;
2ª Fase: teste de agilidade: ShuttleRun.
3ª Fase: teste de força de membros inferiores: Agachamento.
Os testes consistirão dos seguintes exercícios:
5.4.2.1 - Teste de resistência física: Corrida de 1 (um) quilômetros em 6 (seis) minutos para candidatos do sexo
masculino e 1 (um) quilômetros em 8 (oito) minutos para candidatas do sexo feminino.
Material: cronômetro.
Tentativas: 01 (uma) tentativa.
5.4.2.2 - Teste de agilidade: “ShuttleRun”. Pegar dois blocos, um de cada vez, a uma distância de 9,14 (nove
metros e quatorze centímetros) e deixar no local do ponto de partida.
Tempo máximo: 13 (treze) segundos para candidatos do sexo masculino e 15 (quinze) segundos para
candidatas do sexo feminino.
Tentativas: 01 (uma) tentativa.
Material: cronômetro e bloco de madeira (5cmx5cmx10cm).
Execução: O candidato coloca-se em afastamento antero-posterior das pernas, com o pé anterior mais
próximo possível da linha de saída. Com voz de comando “vai”, corre em direção aos blocos, pega um bloco,
retorna à linha de partida, devendo ultrapassá-la com ambos os pés, colocando o bloco atrás desta linha e
repete esta movimentação com outro bloco. A interrupção do cronômetro se dará na passagem do bloco mais
um pé da linha de chegada.
5.4.2.3 - Teste de força de membros inferiores: Agachamento.
Tempo máximo: 30 (trinta) segundos.
Tentativas: 01 (uma) tentativa.
Material: cronômetro
Execução: Partindo da posição em pé, com os braços estendidos à frente, o candidato deverá executar
exercícios de agachamento até os glúteos ficarem próximos dos calcanhares, atingindo o maior número de
repetições possíveis.
Quantidade mínima de repetições: 20 (vinte) repetições para candidatos do sexo masculino e 18
(dezoito) repetições para candidatas do sexo feminino.

2º A retificação do Anexo V - Conteúdo Programático do Edital nº 01/2018:

ONDE SE LÊ:
AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS

Conhecimentos específicos: Competência e habilidades dos agentes de endemias. Recomendação quanto ao
manuseio de inseticidas e uso de E.P.I..
Conhecimentos básicos: Conceitos básicos: endemias, epidemia, pandemia, hospedeiros, reservatório, vetores
de doenças, via de transmissão de doenças. Indicadores de saúde. Interpretação demográfica. Saneamento
Básico Meio Ambiente (água, Solo e Saúde). Higiene pessoal (bucal). Saúde da criança, do adolescente, da
mulher (exames de prevenção ao câncer de mama e cérvico-uterino), do homem (exames de prevenção ao
câncer de próstata), do idoso. Prevenção a acidentes da criança e do idoso. Direitos da criança. Direito dos
idosos. Alimentação e nutrição. Planejamento familiar. Prevenção e combate ao uso de drogas. Conhecimento
sobre as principaisdoenças Infecciosas e Parasitárias:DST/AIDS, coqueluche, dengue, difteria, doença de
chagas, escarlatina, esquistossomose, febre amarela, febre tifóide, hanseníase, hepatites, leptospirose,
malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varicela e outras
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doenças do aparelho respiratório e circulatório. Biologia e controle de roedores, escorpiões e outros
peçonhentos. Calendário de vacinas. PSF (programa de saúde da família). Sistema Único de Saúde (SUS):
Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional
Básica (NOB/SUS/96) e (NOAS/2001).

LEIA-SE:
AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS

Conhecimentos específicos: Competência e habilidades dos agentes de endemias. Recomendação quanto ao
manuseio de inseticidas e uso de E.P.I..
Conhecimentos básicos: endemias, epidemia, pandemia, hospedeiros, reservatório, vetores de doenças, via de
transmissão de doenças. Interpretação demográfica. Saneamento Básico Conhecimento sobre as principais
doenças Infecciosas e Parasitárias:DST/AIDS, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escarlatina,
esquistossomose, febre amarela, febre tifóide, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite,
parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varicela. Sistema Único de Saúde (SUS):
Seus princípios, Suas diretrizes.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Porto Vitória, Estado do Paraná, em 05 de outubro de 2018.
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