PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL
____________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO PARANÁ
RETIFICAÇÃO Nº 01
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 002/2019
O Prefeito do Município de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a
prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade e mediante as demais
condições estipuladas no Edital de Processo Seletivo Público nº 002/2019 promovido pelo Município de Rio Branco do Sul,
TORNA PÚBLICO o presente Edital, para divulgar o que segue:
Art. 1º

Fica RETIFICADO o Edital de Abertura do Processo Seletivo Público nº 002/2019, no que se refere ao CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO, passando a conter as seguintes disposições:
I.

Fica ALTERADO no ANEXO II do Edital de abertura do Processo Seletivo Público nº 01.002/2019, as
seguintes áreas de conhecimentos: Conhecimentos Gerais para os cargos de Agente Comunitário de
Saúde e Agente de Combate à Endemias, passando a conter a seguinte descrição.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Rio Branco do Sul e do Estado
do Paraná. Fatos atuais e amplamente divulgados nas mídias referente à história recente e acontecimentos noticiados em nível
municipal e estadual. Cultura, espaço e sociedade brasileira e local: Manifestações artísticas populares e comunicação
(cinema, música, teatro, dança), sociedade atual e aspectos naturais e humanos do território nacional.
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Rio Branco do Sul e do Estado
do Paraná. Fatos atuais e amplamente divulgados nas mídias referente à história recente e acontecimentos noticiados em nível
municipal e estadual. Cultura, espaço e sociedade brasileira e local: Manifestações artísticas populares e comunicação
(cinema, música, teatro, dança), sociedade atual e aspectos naturais e humanos do território nacional.

Rio Branco do Sul, 15 de maio de 2019.

Cezar Gibran Johnsson
Prefeito do Município
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