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1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 002/2013 – CONCURSO PÚBLICO 

O Prefeito do Município de Jaguariaíva – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público a 
retificação do Edital n. 002/2013 e do Anexo II, conforme o que se segue. 

Onde se lê  
 
1.2.5.1. O candidato que não for qualificado como portador de deficiência terá direito a concorrer somente à vaga 
de ampla concorrência. 
1.2.5.2. O candidato portador de deficiência, durante o período de estágio probatório, será avaliado por  equipe 
multiprofissional, que verificará compatibilidade entre as atribuições do cargo e sua deficiência, em conformidade 
com o artigo 43, do Decreto Federal nº 3.298/99. 
 
Leia-se 
 
1.2.5.2. O candidato que não for qualificado como portador de deficiência terá direito a concorrer somente à vaga 
de ampla concorrência. 
1.2.5.3. O candidato portador de deficiência, durante o período de estágio probatório, será avaliado por  equipe 
multiprofissional, que verificará compatibilidade entre as atribuições do cargo e sua deficiência, em conformidade 
com o artigo 43, do Decreto Federal nº 3.298/99. 
 
Onde se lê  
 
4.1. O concurso público será constituído de: 
b) Prova Objetiva de múltipla escolha/Prova Discursiva e Prova de Títulos para os cargos de Advogado e 
Jornalista; 
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4.1. O concurso público será constituído de: 
b) Prova Objetiva de múltipla escolha/Prova Discursiva para os cargos de Advogado e Jornalista; 
 
Onde se lê 
 
4.4. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DA PROVA DISCURSIVA 
4.4.4. As provas objetivas terão duração máxima de 3 (três) horas, incluso o tempo para preenchimento do 
cartão-resposta. 
4.4.4.1. Para os cargos de Advogado e de Jornalista, as provas objetivas/discursivas terão duração máxima de 4 
(quatro) horas, incluso o tempo para preenchimento do cartão-resposta. 
4.4.4.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia de realização das provas documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá entregar uma cópia do documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido em, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital. 
4.4.4.4. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 
outros documentos diferentes dos anteriormente definidos, inclusive carteira funcional de ordem pública ou 
privada. 
 
Leia-se 
 
4.4. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DA PROVA DISCURSIVA 
4.4.3. As provas objetivas terão duração máxima de 3 (três) horas, incluso o tempo para preenchimento do 
cartão-resposta. 
4.4.3.1. Para os cargos de Advogado e de Jornalista, as provas objetivas/discursivas terão duração máxima de 4 
(quatro) horas, incluso o tempo para preenchimento do cartão-resposta. 
4.4.3.2. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em razão do 
afastamento do candidato da sala de provas, mesmo quando no caso previsto no item 1.3.3., ressalvado o 
previsto no item 1.2.12. 
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4.4.4.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia de realização das provas documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá entregar uma cópia do documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido em, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital. 
4.4.4.5. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 
outros documentos diferentes dos anteriormente definidos, inclusive carteira funcional de ordem pública ou 
privada. 

 
Onde se lê  
 
5.1.1. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada por profissional devidamente qualificado 
somente aos candidatos aprovados na etapa anterior para os cargos de Analista de Suporte, Instrumentador 
Cirúrgico, Instrutor de Informática, Médico Anestesista, Médico Cirurgião Geral, Médico Generalista, Médico 
Ginecologista/Obstetra, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Produção de Rádio, Professor de Ensino 
Fundamental, Professor de Artes Plásticas, Programador, Projetista, Sonoplasta, Topógrafo, mediante 
convocação em Edital específico a ser publicado nos sites www.msconcursos.com.br e 
www.jaguariaiva.pr.gov.br.  
 
Leia-se 
 
5.1.1. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada por profissional devidamente qualificado 
somente aos candidatos aprovados na etapa anterior para os cargos de Advogado, Analista de Suporte, 
Instrumentador Cirúrgico, Instrutor de Informática, Médico Anestesista, Médico Cirurgião Geral, Médico 
Generalista, Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Produção de Rádio, Professor 
de Ensino Fundamental, Professor de Artes Plásticas, Programador, Projetista, Sonoplasta, Topógrafo, mediante 
convocação em Edital específico a ser publicado nos sites www.msconcursos.com.br e 
www.jaguariaiva.pr.gov.br 
 
Onde se lê  
 
ANEXO II – CONTEÚDO DAS PROVAS 
 
Cargo: Enfermeira Obstetra –  
 

 
Leia-se 

 
Cargo: Enfermeira Obstetra – Anatomia e Fisiologia. Semiologia. Semiotécnica: higiene e conforto do 
paciente; cálculo e administração de medicação e soluções; Nutrição enteral e parenteral; Sondagens: gástrica, 
enteral e vesical; Transfusões de sangue e hemoderivados; Enfermagem Médico-Cirúrgica: definição, etiologia 
e cuidados de enfermagem das doenças infecciosas, respiratórias, cardiovasculares, neurológicos e crônicas 
degenerativas. Unidade de Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado e de Recuperação Pós-
anestésica: cuidados de enfermagem no pré, transe pós-operatório de cirurgias, desinfecção e esterilização de 
materiais, métodos de controle de infecção hospitalar. Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Mulher: 
câncer ginecológico, câncer de mama, planejamento familiar. Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de 
enfermagem no Pré-natal, parto, puerpério; assistência de enfermagem ao recém-nascido normal e patológico. 
Enfermagem Pediátrica: Diarréia e Terapia de reidratação oral, infecções respiratórias agudas, crescimento e 
desenvolvimento. Administração Aplicada à Enfermagem: o hospital, serviços hospitalares, rotinas hospitalares, 
passagem de plantão, escalas de atividades, relatório de enfermagem, sistema de comunicação com os 
serviços, admissão, alta, transferência e óbito de pacientes, recursos humanos, físicos e materiais para a 
prestação da assistência de enfermagem. Legislação profissional de enfermagem. Código de Ética Profissional. 
 

 


