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ARAPONGAS

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

                                     Estado do Paraná 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
EDITAL Nº 052/2016 

PUBLICAÇÃO Nº 012/2016 
 
 

Dispõe sobre a convocação dos 
candidatos aos empregos de Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de 
Combate às Endemias para a realização 
de inscrição e realização do Curso 
Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada do Processo Seletivo Público 
do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, aberto pelo Edital n° 052/2016. 

 
 
A Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO: 
 

1. A convocação dos candidatos constantes no Anexo I, para realização de inscrição para o Curso 
Introdutório de Formação Inicial e Continuada, conforme informações a seguir: 

Período de Inscrição no Curso de Formação: 17,18 e 19/10/2016 
Local de Realização das Inscrições: Secretaria Municipal de Saúde  
Endereço: Rua Garças, Nº. 750, Centro – Arapongas/PR 
Horário de Realização das Inscrições:12h00 às 18h00 
Candidatos Convocados para Inscrição e Realização do Curso de Formação: Verificar listagem 
constante no Anexo I da presente publicação. 

2. Após a realização da inscrição, os candidatos devem comparecer ao Curso de Formação no local e nas 
datas especificadas a seguir: 

DATA DE REALIZAÇÃO DO CURSO: 31/10, 01, 03, 04 e 07/11/2016 

 
EMPREGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Local de Realização do Curso: Auditório da Prefeitura de Arapongas 
Endereço: Rua Garças, nº. 750 Centro, Arapongas PR  
Horário: Das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, durante todos os dias de curso. 
 
EMPREGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
Local de Realização do Curso: Centro Pastoral Divino Mestre - Igreja Matriz 
Endereço: Rua Drongo, nº. 1.201, Arapongas - PR 
Horário: Das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, durante todos os dias de curso. 
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3. Para a realização do curso de formação o candidato deverá portar lápis, caneta, borracha e caderno 
para as devidas anotações.  O Município não fornecerá material para os candidatos. 

4. O Curso de Formação terá a duração de 40 (quarenta) horas/aula, incluindo nesta carga horária a 
realização da prova, que ocorrerá no último dia do curso, conforme conteúdo programático 
disponibilizado nos Anexos IV e V do Edital de Abertura nº. 052/2016. 

5. Obrigatoriamente o candidato deverá comparecer à Secretaria Municipal de Saúde, pessoalmente ou 
mediante procuração, com poderes expressos e específicos, para se inscrever no curso de formação, 
que será ministrado nos períodos matutino e verpertino, durante cinco dias úteis, por oito horas diárias. 

6. O candidato que estiver impedido de participar do Curso de Formação, não poderá participar em outro 
momento, seja qual for o motivo alegado. 

7. Como esta fase não caracteriza vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Arapongas, não 
serão aceitos eventuais atestados médicos para justificar e/ou abonar faltas durante o Curso de 
Formação. 

8. O candidato não poderá realizar qualquer atividade do Curso de Formação fora de sua turma, bem 
como em horário ou data diferente da estabelecida na convocação, seja qual for o motivo. 

9. A forma de avaliação do curso de formação será uma prova objetiva de múltipla escolha, com 04 
(quatro) alternativas (a, b, c, d) e apenas 01 (uma) alternativa correta, abrangendo o conteúdo 
programático constante dos Anexos IV e V do Edital de Abertura nº. 052/2016, composta por 25 
questões com peso 4,00 cada.  

10.  A prova objetiva será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) pontos, devendo o candidato, 
para ser considerado aprovado, obter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos 
previstos para a prova.  

11.  O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados 01 (um) dia útil após 
a aplicação da prova, sendo que as notas preliminares serão divulgadas 02 (dois) dias úteis após a 
aplicação da prova, por meio dos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e www.arapongas.pr.gov.br, e 
no jornal “Folha de Londrina”.  

12.  A realização do curso de formação não gera direito à contratação. 

 

 

Arapongas, 14 de outubro de 2016. 

 
 

ANA PAULA VIANA ABRANTES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 


