CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
EDITAL N.º 02/2022 - Retificação
O Prefeito de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no
Edital nº 01/2022, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a
Comissão Organizadora de Concursos, instituída através da Portaria nº 728/2022, resolve,
TORNAR PÚBLICO
1º - A retificação do Edital nº 01/2022.

ONDE SE LÊ:
2. DOS CARGOS
2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD),
a remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no cargo são os estabelecidos a seguir:
Tabela 2.1
Cargo
AGENTE SANITARISTA

Carga
Vagas Ampla Vagas
Horária
Concorrência PcD
Semanal
40 h
CR*
*

Remuneração
Inicial Bruta R$

Taxa de
Inscrição

3.421,64

R$ 120,00

40 h

CR*

*

3.421,64

R$ 120,00

20 h

10 + CR

01

Nível I: 1.607,71
Nível II: 1.929,25
Nível III: 2.025,72
Nível IV: 2.086,20
**

R$ 70,00

EDUCADOR FÍSICO

PROFESSOR

Requisitos básicos
Curso Superior na área específica (com habilitação para atuar
na área sanitária).
Curso Superior (Licenciatura) em Educação Física e Registro
no Conselho de Classe
Ensino médio – magistério, normal superior, ou pedagogia
com habilitação para atuar na educação infantil e séries
iniciais do ensino fundamental devidamente reconhecido pelo
MEC.

LEIA-SE:
2. DOS CARGOS
2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD),
a remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no cargo são os estabelecidos a seguir:
Tabela 2.1
Cargo

Carga
Vagas Ampla Vagas
Horária
Concorrência PcD
Semanal
40 h
CR*
*

Remuneração
Inicial Bruta R$

Taxa de
Inscrição

3.421,64

R$ 120,00

AGENTE SANITARISTA

EDUCADOR FÍSICO

PROFESSOR

40 h

CR*

*

3.421,64

R$ 120,00

20 h

10 + CR

01

Nível A: 1.607,71
Nível B: 1.929,25
Nível C: 2.025,72
Nível D: 2.086,20
**

R$ 70,00

Requisitos básicos
Curso de Graduação Superior na área específica – (Saúde:
Medicina, Medicina Veterinária, Enfermagem, Farmácia,
Ciências Biológicas, Nutrição) e Registro no Conselho de
Classe.
Curso Superior (Bacharel) em Educação Física e Registro no
Conselho de Classe .
Nível A - formação em nível médio, na modalidade normal;
Nível B - formação em nível superior, em curso de licenciatura,
de graduação plena ou outra graduação correspondente às
áreas de conhecimento específicas do currículo, com
formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;
Nível C - formação em nível superior, em curso de licenciatura,
de graduação plena ou outra graduação correspondente às
áreas de conhecimento específicas do currículo, com
formação pedagógica, nos termos da legislação vigente,
acompanhadas da formação em nível de pós-graduação, Lato
Sensu na área da educação, com duração mínima de 360
(trezentas e sessenta) horas;
Nível D - formação em nível superior, em curso de
licenciatura, de graduação plena ou outra graduação
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correspondente às áreas de conhecimento específicas do
currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação
vigente, acompanhadas da formação em nível de pósgraduação, Stricto Sensu em cursos de mestrado ou
doutorado na área de educação.

2º - A retificação do Anexo II – Conteúdos Programáticos do Edital nº 01/2022.

ONDE SE LÊ:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
AGENTE SANITARISTA
Microbiologia e segurança alimentar conceitos de microbiologia: bactérias, bolores e leveduras. Curva de crescimento microbiano. Coloração de
Gram. Microrganismos gram-positivos e gram-negativos. Fatores que afetam o desenvolvimento microbiano. Enfermidades transmitidas por
alimentos: Toxiinfecções alimentares. Boas práticas de fabricação. Tecnologia de alimentos métodos de conservação de alimentos. Aspectos
nutritivos dos alimentos. Deterioração de alimentos. Código do consumidor. Legislações pertinentes a conservação e prazo de validade de alimentos.

LEIA-SE:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
AGENTE SANITARISTA
Microbiologia e segurança alimentar conceitos de microbiologia: bactérias, bolores e leveduras. Curva de crescimento microbiano. Coloração de
Gram. Microrganismos gram-positivos e gram-negativos. Fatores que afetam o desenvolvimento microbiano. Enfermidades transmitidas por
alimentos: Toxiinfecções alimentares. Boas práticas de fabricação. Tecnologia de alimentos métodos de conservação de alimentos. Aspectos
nutritivos dos alimentos. Deterioração de alimentos. Código do consumidor. Código Sanitário; fundamentos de Vigilância Sanitária; conhecimentos
sobre licenciamento e monitoramento ambiental; vigilância em saúde ambiental; vistoria ambiental; diagnóstico ambiental; impactos ambientais;
farmacovigilância; educação em saúde e ambiental; noções de saúde pública e de ecologia; sistemas urbanos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário; coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos; Legislação específica das áreas de Vigilância
Sanitária e Ambiental federal, estadual e municipal; Lei Federal 9.782 de 26 de janeiro de 1999; Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 1977; Lei
Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007; Decreto nº 5.440 de 04 de maio de 2005; Resolução - RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002; Resolução RDC nº 307, de 14 de novembro de 2002; Resolução - RDC nº 189, de 18 de julho de 2003; Resolução - RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004;
Resolução - RDC nº 307, de 14 de novembro de 2002; Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003; Portaria MS Nº 518 de 25 de março de 2004;

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Capitão Leônidas Marques/PR, 21 de outubro de 2022.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito de Capitão Leônidas Marques - PR

AROLDO SANTOS
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos
Município de Capitão Leônidas Marques - PR
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