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ERRATA N. 002 
EDITAL Nº 026/2010 - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL  

 
Dispõe sobre a alteração do texto do edital nº 026/2010 - Concurso Público Municipal e dá outras providências. 
 
A Comissão Especial de Concurso – CEC, da Prefeitura Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o Edital nº 026/2010 de 19/03/2010, publicado no Jornal da Tribuna do Norte, em 
20/03/2010, faz publicar a presente ERRATA, para que surta os efeitos legais pertinentes: 

 

Onde se lê: 

Cargo:AGENTE DE VIGILÂNCIA 
Conhecimentos Específicos: Saúde pública; práticas médico-sanitárias e ações preventivas; biossegurança; bioética; 
riscos do trabalho da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde; problemas 
sanitários, médicos e sociais; epidemiologia; regulamentação e fiscalização da saúde; normas e padrões de interesse 
sanitário e da saúde; aspectos burocrático-normativos em saúde pública; vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde; 
falhas, defeitos, ilicitudes e riscos na fabricação, transporte, estocagem e comercialização de alimentos, medicamentos e 
insumos à indústria e comércio; instrumentalização legal e noções de risco em saúde pública; consciência sanitária; 
sistemas de informação, monitoramento e coleta de dados clínicos e laboratoriais em saúde pública; conceitos e 
abrangência em saúde pública e vigilância sanitária; conceitos e indicadores de nocividade e inocuidade; modelos 
assistenciais e vigilância da saúde, normatização e controle de aspectos do meio-ambiente seu uso e preservação; 
tecnologias em saúde, epidemiologia, fiscalização e vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde; código sanitário 
municipal. Noções básicas de informática. 
 

Leia-se: 

Cargo:AGENTE DE VIGILÂNCIA 
Conhecimentos Específicos: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no 
ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 
responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros; Noções básicas de segurança; 
Noções básicas de vigilância. 

 

Onde se lê: 

1 – DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS 
Vagas PNEs Cargo Requisitos Mínimos CH/ 

Semanal 
Salário Inicial Taxa de 

Inscrição 
16 0 PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Ensino Superior 
Completo em Educação 
Física com Licenciatura 
Plena, quando da posse. 

20 655,45 86,50 

Leia-se: 

 
Vagas PNEs Cargo Requisitos Mínimos CH/ 

Semanal 
Salário Inicial Taxa de 

Inscrição 
16 0 PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Ensino Superior 
Completo em Educação 
Física com Licenciatura 
Plena, quando da posse. 

20 786,57 86,50 

 
Exclui-se do quadro de cargos, do conteúdo programático e das atribuições do cargo, o cargo de: 
 
Vagas PNEs Cargo Requisitos Mínimos CH/ Salário Inicial Taxa de 
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Semanal Inscrição 
01 0 ARQUIVISTA DE 

DOCUMENTOS 
Ensino Médio Completo, 

quando da posse. 
40 518,63 40,50 

 
Os candidatos que realizaram o pagamento da taxa de inscrição para esse cargo, deverão entrar em contato com a 
Comissão Especial de Concurso. 

Arapongas, 06 de abril de 2010. 

SANDRA MARA PODANOSCHE 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO 

 


