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EDITAL DE TESTE SELETIVO No 002/2005, 
 

   O Excelentíssimo Prefeito Municipal juntamente com o Presidente do Instituto de 
Saúde Ponta Grossa e Conselho de Administração, tendo em vista a continuidade da implantação do 
programa de Agentes Comunitários de Saúde, 

 

TORNA PÚBLICO 
 

que estarão abertas, de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2005, as inscrições no Teste Seletivo para 
admissão temporária  no Instituto de Saúde Ponta Grossa, de Agente de endemias: 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

Cargo/Denominação Carga Horária Vagas Salário  

AGENTE DE ENDEMIAS 08 HORAS 
DIÁRIAS 

39 R$ 300,00 

 

 
AS CONTRATAÇÕES DEVERÃO SER PROCEDIDAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2006. 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 
 

 
1.1.1 Original e fotocópia da Cédula Oficial de Identidade ou Cédula de Identidade Profissional ou Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; 
1.2 Histórico Escolar do ensino fundamental ou declaração de ter cursado o Ensino Fundamental; 
1.3 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$10,00, através de depósito bancário; 

Os interessados deverão pagar a taxa de inscrição junto às Agências do Banco do Brasil, na Conta 
Corrente n° 18006-8, Agência 0030-2. Após efetuado o pagamento da taxa de inscrição os candidatos 
deverão dirigir—se aos locais de inscrição. 
1.4 Ficha de Inscrição devidamente preenchida. 
OBS.: NÃO SERÃO ACEITOS COMPROVANTES DE DEPÓSITO EFETUADOS EM CAIXAS AUTOMÁTICOS, 
APENAS SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS REALIZADOS EM CAIXA BANCÁRIO OU TRASNFERÊNCIA 
ELETRÔNICA. 

 
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: 

1 -  Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas contidas no Art.12 da Constituição Federal; 
2 - Possuir os pré-requisitos, a habilitação  e a escolaridade exigidos; 
3 - Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Regulamento Geral de Testes Seletivos e no 

Regulamento Especial do Teste Seletivo 002/2005 (afixados em Quadro de Editais do Instituto de Saúde Ponta 
Grossa); 

4 - Apresentar todos os documentos exigidos no ato da inscrição. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos através do telefone (0XX42) 3236-2197  bem 
como inscrever-se na Gerência de Zoonoses, localizada na Avenida Ernesto Vilela, 1375 no período das 
09:00horas às 12:00 horas. 
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  A divulgação das inscrições deferidas, bem como os locais, a data e horário de realização das 
provas, serão divulgados oportunamente através do endereço eletrônico http://www.pontagrossa.pr.gov.br 
e do Diário Oficial do Município – Jornal Diário dos Campos. 

 Para adentrar às salas de prova, o candidato deverá comparecer ao local de realização, com 
antecedência mínima de 30 minutos, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, comprovante de 
inscrição e original do documento de identidade, sem o qual não terá acesso à sala de prova. 
 A prova será objetiva e consistirá em 25 questões com quatro alternativas e apenas uma resposta 
correta, versando sobre conhecimentos básicos de português, matemática, sistema único de saúde - SUS e 
procedimentos para pesquisa  e controle de zoonoses. 
 
 Este Teste Seletivo terá como prazo de validade o período de dois anos a contar da data de 
publicação e homologação do referido processo seletivo. 

 
INSTITUTO DE SAÚDE PONTA GROSSA, em 24 de novembro de 2005. 

 
 
 

ALBERTO OLAVO DE CARVALHO 
Presidente 

 
 

 


