
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

EMPREGO PÚBLICO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE 

ENDEMIAS N.º 001/2014 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2017 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHÃO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO , mediante as condições estipuladas no Edital de Abertura Nº 
001/2017 e demais disposições legais aplicáveis: 
 
Art. 1.º  - Ficam RETIFICADAS as datas e horários dos exames médicos e curso de 

qualificação, conforme constam no Edital de Convocação n.º 001/2017 - EMPREGO PÚBLICO 

PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS N.º 001/2014, 

publicado no Jornal Correio do Povo, em 17 de Fevereiro de 2017, edição 2586, página 5A. 

 
Onde se lê:  
 
1.  Os candidatos constantes do ANEXO I ficam CONVOCADOS para a realização de 

exame médico, laboratorial e de imagem os quais serão custeado pelos mesmos,  nas datas 

de 02 e 03 de março de 2017 , na Cuidar e Proteger Medicina e Segurança do Trabalho, 

situado na Rua XV de Novembro, 1140 – Nossa Senhora Aparecida, Pinhão/PR, fone - (42) 

3677-1201, no horário das 08 horas . 

 

1.3  Parecer especializado para todas as funções (ACS e ACE), em formulário próprio, via 

Avaliação Psiquiátrica, conforme ANEXO II, que será realizado no dia 02 de março de 2017 , 

na Cuidar e Proteger Medicina e Segurança do Trabalho, situado na Rua XV de Novembro, 

1140 – Nossa Senhora Aparecida, Pinhão/PR, fone - (42) 3677-1201, a partir das 10 horas, o 

candidato deverá apresentar documento de identificação oficial com foto. 

 

2. Os candidatos constantes do ANEXO I, função de Agente Comunitário de Saúde – ACS 

ficam CONVOCADOS, para comparecerem no PACS - Centro Municipal de Saúde, situado na 

Rua Expedicionário Amarilio, 100, – Centro, nos dias 06 a 10 de março de 2017 , com início das 

08 horas às 11horas e 30 minutos retornando às 13 horas até 17 horas, para realizar curso 

introdutório de formação inicial e continuada de ACS, nos termos do item 1.2 do Edital 

n.º001/2014, devendo apresentar ao Departamento Pessoal o certificado de conclusão do curso 

com 100% (cem por cento) de freqüência quando do término da capacitação. 



Leia-se:  
 
1. Os candidatos constantes do ANEXO I ficam CONVOCADOS para a realização de 

exame médico, laboratorial e de imagem os quais serão custeado pelos mesmos,  nas 

datas de 06 e 07 de março de 2017 , na Cuidar e Proteger Medicina e Segurança do 

Trabalho, situado na Rua XV de Novembro, 1140 – Nossa Senhora Aparecida, 

Pinhão/PR, fone - (42) 3677-1201, no horário das 08 horas . 

 

1.3  Parecer especializado para todas as funções (ACS e ACE), em formulário próprio, via 

Avaliação Psiquiátrica, conforme ANEXO II, que será realizado no dia 06 de março de 2017 , 

na Cuidar e Proteger Medicina e Segurança do Trabalho, situado na Rua XV de 

Novembro, 1140 – Nossa Senhora Aparecida, Pinhão/PR, fone - (42) 3677-1201, a partir 

das 08 horas, o candidato deverá apresentar documento de identificação oficial com foto. 

 

2. Os candidatos constantes do ANEXO I, função de Agente Comunitário de Saúde – ACS 

ficam CONVOCADOS, para comparecerem no PACS - Centro Municipal de Saúde, situado na 

Rua Expedicionário Amarilio, 100, – Centro, nos dias 13 a 17 de março de 2017 , com início das 

08 horas às 11horas e 30 minutos retornando às 13 horas até 17 horas, para realizar curso 

introdutório de formação inicial e continuada de ACS, nos termos do item 1.2 do Edital 

n.º001/2014, devendo apresentar ao Departamento Pessoal o certificado de conclusão do curso 

com 100% (cem por cento) de freqüência quando do término da capacitação. 

 

Art. 2.º  - Este Edital entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Pinhão, 17 de Fevereiro de 2017. 

 
 
 

ODIR ANTONIO GOTARDO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


