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MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 002/2016 
PUBLICAÇÃO Nº 006/2016 - RETIFICAÇÃO 

 
 

Dispõe sobre a reabertura do período de 
inscrições, alteração do cronograma 
previsto no ANEXO I e retificação do Anexo 
II – Atribuição dos Empregos, do Concurso 
Público aberto pelo edital nº 002/2016 do 
Município de Primeiro de Maio. 
 

 
 
Considerando a necessidade de alteração de requisitos e cronogramas do Concurso Público Edital nº 
001/2016 e tendo em vista que a aplicação de provas dos editais 01 e 02/2016 ocorrerá no mesmo dia; 
 
Considerando ainda que a publicação das atribuições dos empregos de Agente de Combate às Endemias I e 
Agente de Combate às Endemias II ocorreu de modo incompleto no Edital de abertura do Concurso Público 
em questão; 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICA: 
 
 

1. A RETIFICAÇÃO DAS DATAS APLICÁVEIS A TODOS OS EMPREGOS, TENDO EM VISTA AO NOVO 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 
 
 

1.1 A retificação do subitem 4.7.2 sobre data para envio de documentos das pessoas com deficiência, 
conforme segue: 

 
4.7.2 Os documentos referentes às disposições do subitem 4.7 deverão ser encaminhados, via SEDEX 
com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 02 de setembro de 2016, em envelope lacrado endereçado 
à empresa organizadora com as informações abaixo: 

 
 

1.2 A retificação dos subitens 5.3 e 5.8 sobre a data para envio de documentos e resultado dos pedidos para 
tratamento diferenciado para realização das provas, conforme segue: 

 
5.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 5.1 e 5.2 deverão ser encaminhados, via 
SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 02 de setembro de 2016 em envelope lacrado 

endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo: 
 
5.8 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço 
eletrônico www.fauel.org.br, a partir da data provável de 13 de setembro de 2016. O candidato que 

tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso na forma do item 10 
deste Edital. 
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1.3 A retificação dos itens 6.1 e 6.5 sobre período de inscrições e data final para pagamento da taxa de 
inscrição, conforme segue: 

 
6.1 O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10h do dia 08 de agosto de 2016 até às 
17h do dia 02 de setembro de 2016, observado o horário oficial de Brasília – DF, somente via Internet, 

no endereço eletrônico da FAUEL www.fauel.org.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário 
destinado à INSCRIÇÃO, que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. 
 

6.5 O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 05 de setembro de 2016. 

 

1.4 Em virtude da reabertura de inscrições, haverá a consequente alteração de cronograma do concurso 
público, conforme Anexo I a este edital. 
 

 
2. A retificação do Anexo II – Atribuição dos Empregos, relativo às descrições das atribuições dos 

empregos de Agente de Combate às Endemias I e Agente de Combate às Endemias II, do Concurso 
Público aberto pelo edital nº 002/2016 do Município de Primeiro de Maio, conforme segue: 
 

 
ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS 

 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS I: Promover atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças 
e promoção da saúde; discernimento e execução das atividades dos programas de controle de zoonoses; 

pesquisa e coleta de vetores causadores de infecções e infestações; vistoria de imóveis e logradouros para 
eliminação de vetores causadores de infecções e infestações; remoção e/ou eliminação de recipientes com 
focos ou focos potenciais de vetores causadores de infecções e infestações; manuseio e operação de 
equipamentos para aplicação de larvicidas e inseticidas; aplicação de produtos químicos para controle e/ou 

combate de vetores causadores de infecções e infestações; recensear animais; captura de pequenos roedores, 
aracnídeos e outros animais peçonhentos, orientação aos cidadãos quanto à prevenção e tratamento de 
doenças transmitidas por vetores; participação em reuniões, capacitações técnicas e eventos de mobilização 
social; alimentação de informações em sistema de dados, participação em ações de desenvolvimento das 
políticas de promoção da qualidade de vida, dirigir veículos leves. (atribuições complementadas) 
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS II: Promover atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças 

e promoção da saúde; discernimento e execução das atividades dos programas de controle de zoonoses; 
pesquisa e coleta de vetores causadores de infecções e infestações; vistoria de imóveis e logradouros para 
eliminação de vetores causadores de infecções e infestações; remoção e/ou eliminação de recipientes com 
focos ou focos potenciais de vetores causadores de infecções e infestações; manuseio e operação de 

equipamentos para aplicação de larvicidas e inseticidas, inclusive de inseticida UBV costal e residual, 
aplicação de produtos químicos para controle e/ou combate de vetores causadores de infecções e infestações; 
recensear animais; captura de pequenos roedores, aracnídeos e outros animais peçonhentos, orientação aos 

cidadãos quanto à prevenção e tratamento de doenças transmitidas por vetores; participação em reuniões, 
capacitações técnicas e eventos de mobilização social; alimentação de informações em sistema de dados, 
participação em ações de desenvolvimento das políticas de promoção da qualidade de vida, dirigir veículos 
leves. (atribuições complementadas) 
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3. Permanecem inalterados os demais itens e anexos do Concurso Público aberto pelo Edital nº 
002/2016. 

 
 

Primeiro de Maio, 29 de julho de 2016. 

 
 

DANIEL RENZI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – PREVISÃO DE CRONOGRAMA 
 

Reabertura do Período de inscrições 08/08 a 02/09/2016 

Data limite para envio da documentação dos portadores 
de deficiência e requerimento de tratamento 
diferenciado 

02/09/2016 

Data final para pagamento das inscrições 05/09/2016 

Homologação preliminar das inscrições e resultado dos 
pedidos de tratamento diferenciado 

13/09/2016 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de 
inscrição; indeferimento de vagas aos portadores de 
deficiência e tratamento diferenciado 

14, 15 e 16/09/2016 

Resultado dos recursos e homologação definitiva das 
inscrições 

23/09/2016 

Ensalamento 28/09/2016 

Prova objetiva 09/10/2016 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 10/10/2016 

Prazo para recurso do gabarito preliminar 11, 13 e 14/10/2016 

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva, 
Gabarito Definitivo e convocação para prova de aptidão 
física 

31/10/2016 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova 
objetiva 

01, 03 e 04/11/2016 

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva 11/11/2016 

Prova de aptidão física 13/11/2016 

Divulgação das notas preliminares da prova de aptidão 
física 

18/11/2016 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova de 
aptidão física 

21, 22 e 23/11/2016 

Divulgação das notas definitivas da prova de aptidão 
física 

02/12/2016 

Divulgação da classificação final preliminar 02/12/2016 

Prazo para recurso da classificação final preliminar 05, 06 e 07/12/2016 

Divulgação da classificação final definitiva e 
Homologação final do concurso 

14/12/2016 

 


