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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 
EDITAL DA 2ª RETIFICAÇÃO  

 “DISPÕE SOBRE A 2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO COMPLETO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016” 
 

1 DAS ESPECIFICAÇÕES 
1.1 O MUNICÍPIO DE PARANAPUÃ, Estado de São Paulo, faz saber e torna público o EDITAL DA 2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO 

COMPLETO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, conforme segue: 
 

2 DA INSERÇAO DE CARGOS 
2.1 No Item 2 “Dos Cargos” em especial no subitem 2.1.1. “Nível: Alfabetizado e Ensino Fundamental” do Edital Normativo Completo do 

Concurso Público Nº 001/2016 do Município de Paranapuã acrescentar os cargos conforme constam abaixo:  
 

 

CARGOS VAGAS REF. SALÁRIO BASE C/H1 ESCOLARIDADE E PRÉ-REQUISITOS INSCRIÇÃO 

Agente Comunitário de Saúde – 

ESF 
03 05/A R$ 1.060,42 40 

Ensino fundamental Completo – Residir na área da comunidade em 

que atuar desde a data da publicação do edital do Concurso.  
R$ 30,00 

Vigilante Noturno 01 02/A R$ 916,03 40 Ensino Fundamental Incompleto. R$ 30,00 

 
 

3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo candidato, das condições estabelecidas 

neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.1.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital completo deste certame e certificar-se de que está de acordo 

com suas disposições e de que preencherá todos os requisitos exigidos. 
3.1.2 O candidato é o único responsável pelas declarações prestadas, sendo que, constatadas divergências insanáveis ou que provoquem 

prejuízo a outros candidatos quanto aos dados constantes no formulário de inscrição, a qualquer tempo, sujeitará o cancelamento 
da inscrição, assim como anulação de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais ações legais. 

3.1.3 Não serão deferidas inscrições via internet não recebidas por falhas em computadores, congestionamento de linhas, 
preenchimento incorreto de dados no formulário de inscrição ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
concretização da inscrição. 

3.2 Para efetuar a inscrição é imprescindível que o candidato possua o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Registro Geral (RG – 
Documento de Identidade). 

3.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, conforme procedimento a seguir: 
3.2.1 A inscrição deverá ser efetuada no período entre a 10h (dez horas) do dia 22 de Fevereiro e 23h59 (vinte e três horas e cinquenta 

e nove minutos) do dia 28 de Fevereiro de 2016 (horário de Brasília/DF) através de formulário específico disponível na página 
eletrônica da GL Consultoria (www.glconsultoria.com.br). 
 

 

 
 

 

4 DA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
4.1 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:  

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Ortografia oficial segundo o novo acordo ortográfico assinado pelos países de língua portuguesa. 
Pontuação. Cargo das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: cargo e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação de 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema. CONHECIMENTOS GERAIS: Demonstrar conhecimento sobre assuntos inerentes a vida em sociedade. Fatos e notícias locais, nacionais 
e internacionais veiculados em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Cultura e sociedade: música, literatura, 
artes, arquitetura, transportes, economia, segurança, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas 
e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: 
problemas, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, políticas públicas, aspectos locais e globais. 
Aspectos fundamentais sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e alimentação saudável. Aspectos gerais sobre a história e a 
geografia brasileira. História e aspectos relevantes do município. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios e Diretrizes do SUS. Política Nacional 
da Atenção Básica (Portaria 2.488 de 21/10/2011). Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. Noções básicas sobre as principais doenças de 
interesse para a Saúde Pública: Diarreia, Cólera, Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre Tifoide, Meningite, Tétano, Sarampo, 
Tuberculose, Hepatite Hanseníase, Difteria, Diabete, Hipertensão Arterial, Raiva, Leishmaniose, Dengue, Zika Vírus, Febre Chikungunya e Outras. 
Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos Anticoncepcionais, Aids. Noções básicas sobre: Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene dos 
Alimentos. Noções sobre: Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. Noções sobre 
Reprodução Humana: Ciclo Menstruação, Gestação, Parto, Aborto, Puerpério, Pré-Natal. Noções sobre desenvolvimento Humano: Nutrição, 
Aleitamento Materno. Coleta do Lixo, Tratamento adequado do lixo, reciclagem do lixo, classificação do lixo. Poluição ambiental e Desmatamento. 
Lei nº 11.350/2011. 

                                                 
1 C/H: Carga horária semanal 

http://www.glconsultoria.com.br/
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4.2 VIGILANTE NOTURNO:  
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Ortografia oficial segundo o novo acordo ortográfico assinado pelos países de língua portuguesa. 
Pontuação. Cargo das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: cargo e sentido que 
imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação de 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema. CONHECIMENTOS GERAIS: Demonstrar conhecimento sobre assuntos inerentes a vida em sociedade. Fatos e notícias locais, nacionais 
e internacionais veiculados em meios de comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Cultura e sociedade: música, literatura, 
artes, arquitetura, transportes, economia, segurança, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas 
e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: 
problemas, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas, políticas públicas, aspectos locais e globais. 
Aspectos fundamentais sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças e alimentação saudável. Aspectos gerais sobre a história e a 
geografia brasileira. História e aspectos relevantes do município.  

 

 
 

5 DA NOMEAÇÃO 
5.1 Por ocasião da posse fica o candidato aprovado para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) obrigado a apresentar 

além dos documentos constantes no item 11 do Edital Normativo Completo o comprovante de endereço e Declaração de 
Residência, conforme ANEXO I – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA deste edital. 

 
 

 

 

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 Para as demais situações fica valendo o disposto no Edital Normativo Completo do Concurso Público nº 001/2016 do Município de 

Paranapuã. 
6.2 As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado o fato respectivo, através da 

publicação de Edital correspondente. 
6.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
PARANAPUÃ-SP, 19 DE FEVEREIRO DE 2016. 

 
 
 
 

ANTÔNIO MELHADO NETO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 
Eu, .........................................................................................................................................................................., 

Portador(a) do RG: .................................................. declaro para fins de inscrição no Concurso Público nº 001/2016 do 

Município de Paranapuã para o cargo público de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) que mantenho residência e domicílio 

à Rua .....................................................................................................................................................nº ................, no Bairro 

................................................................................................................... no Município de Paranapuã/SP desde ............ de 

..................................... de ......................... 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

Paranapuã, ........... de ........................ de 2016. 

 

 

 

_______________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

1ª TESTEMUNHA:     
Vizinho do lado direito - Pessoa com mais de 18 anos 
 
Nome:  ................................................................................................................................     RG: ................................ 

Endereço:  ........................................................................................................................................................................... 

       ........................................................................................................................................................................... 

 

2ª TESTEMUNHA:     
Vizinho do lado direito - Pessoa com mais de 18 anos 
 
Nome:  ................................................................................................................................     RG: ................................ 

Endereço:  ........................................................................................................................................................................... 

       ........................................................................................................................................................................... 

 
 


