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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 002/2005 

 
  
  O Presidente do Instituto de Saúde Ponta Grossa, nos termos do Regulamento Geral de 
Concursos, considerando aprovação do Poder Executivo, considerando o teor dos protocolados 
municipais 2560153/2005, 2510135/2005, 2930628/2005 e 2930632/2005, 

 
 

TORNA PÚBLICO 
 
 
que estarão abertas, de 28 de novembro à 16 de dezembro de 2005, as inscrições no Concurso 
Público para compor o Cadastro de Reserva do Quadro de Pessoal do Instituto de Saúde 
Ponta Grossa, nos seguintes cargos: 
 

NÍVEL SUPERIOR 

Cargo/Denominação Nível Gratific. Salário Carga horária 

FONOAUDIOLOGO 16 -0-0-0-0- 1.323,41 6 horas diárias 

FISIOTERAPEUTA 16 -0-0-0-0- 1.323,41 4 horas diárias 

MÉDICO PLANTONISTA I  
PEDIATRIA 

16 4.038,00 1.323,41 36 horas/semana 

MÉDICO PLANTONISTA I  
CLINICA MÉDICA 

16 4.038,00 1323,41 36 horas/semana 

MÉDICO PLANTONISTA II  
ORTOPEDIA 

16 4.200,00 1323,41 36 horas/semana 

MÉDICO PLANTONISTA II  
CLINICA MÉDICA 

16 4.200,00 1,323,41 36 horas/semana 

MÉDICO  16 1.323,41 1.323,41 15 horas/semana 

MÉDICO DA FAMÍLIA 16 4.800,00 1.323,41 40 horas/semana 

MÉDICO SOCORRISTA* 16 * 1,323,41 40 horas/semana 

MÉDICO ESPECIALISTA 
INFECTOLOGISTA 

16 2.000,00 1,323,41 3 horas diárias 

MÉDICO ESPECIALISTA 
NEUROLOGISTA 

16 2.000,00 1,323,41 3 horas diárias 

MÉDICO ESPECIALISTA 
REUMATOLOGISTA 

16 2.000,00 1,323,41 3 horas diárias 

MÉDICO ESPECIALISTA 
DERMATOLOGISTA 

16 2.000,00 1,323,41 3 horas diárias 

MÉDICO ESPECIALISTA 
PNEUMOTISIOLOGISTA  

16 2.000,00 1323,41 3 horas diárias 
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NÍVEL MÉDIO 

Cargo/Denominação Nível Carga horária Salário 

AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA 12 8 horas diárias 591,33 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

Cargo/Denominação Nível Carga horária Salário  

ZELADOR 05 8 horas diárias 384,75 

 
*OS CANDIDATOS APROVADOS QUE FOREM CONTRATADOS COMO MÉDICO 

SOCORRISTA, ATUARÃO EM PLANTÕES NO SAMU - SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E FARÃO JUS A UM ADICIONAL DE 
90% SOBRE O SALÁRIO. 

 
Os candidatos aprovados e posteriormente contratados para os cargos de médico plantonista I 

e médico plantonista II poderão ser aproveitados em outros serviços de atendimento que 
vierem a ser criados pelo Instituto de Saúde. 

 
Os cargos de nível superior com jornada superior a 4 horas diárias farão jus a Gratificação 

por desempenho de encargos especiais da seguinte forma: 
Carga horária diária de 6 horas R$441,14 
Carga horária diária de 8 horas R$601,56 

 
 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 
 

1. PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

1.1 Original e fotocópia (legível; frente e verso na mesma face) da Cédula Oficial de Identidade ou 
Cédula de          

            Identidade Profissional; 
1.2 Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). 
1.3 Instrumento de procuração com poderes específicos, no caso de inscrição por procuração. 
 
      2. PARA O CARGO DE  NÍVEL MÉDIO 

 
2.1 Original e fotocópia (legível; frente e verso na mesma face) da Cédula Oficial de Identidade ou 

Cédula de Identidade Profissional; 
2.2 Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais). 
2.3 Instrumento de procuração com poderes específicos, no caso de inscrição por procuração. 

 
3. PARA O CARGO DE  NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
3.1 Original e fotocópia (legível; frente e verso na mesma face) da Cédula Oficial de Identidade; 
3.2 Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 10,00 (dez reais). 
3.3 Instrumento de procuração com poderes específicos, no caso de inscrição por procuração. 
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CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: 

 
1- Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas contidas no Art.12 da Constituição Federal; 
2- Possuir os pré-requisitos, a habilitação  e a escolaridade exigidos; 
3- Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Regulamento Geral de Concursos e no 

Regulamento Especial do Concurso Público 002/2005 (afixados em Quadro de Editais do Instituto de 
Saúde Ponta Grossa); 

  4- Apresentar todos os documentos exigidos no ato da inscrição.  
  5- Ter disponibilidade para cumprir a carga horária prevista para o cargo 
 

CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DOS CARGOS: 
 
As condições abaixo estabelecidas, cumuladas com as condições para inscrição, serão exigidas do 
candidato aprovado no momento da contratação, sendo que o não cumprimento ensejará a perda da 
vaga. 
1- FONOAUDIÓLOGO - Haver concluído curso de nível superior em fonoaudiologia; estar 

inscrito no respectivo conselho de fiscalização profissional; estar em dia com as obrigações 
eleitorais e militares; ter idade mínima de 18 anos; ter aptidão física e mental, comprovada pelos 
exames pré-admissionais; 

2- FISIOTERAPEUTA - Haver concluído curso de nível superior em fisioterapia; estar inscrito no 
respectivo conselho de fiscalização profissional; estar em dia com as obrigações eleitorais e 
militares; ter idade mínima de 18 anos; ter aptidão física e mental, comprovada pelos exames 
pré-admissionais 

3- MÉDICO III - Haver concluído curso de nível superior em medicina; estar inscrito no respectivo 
conselho de fiscalização profissional; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; ter 
idade mínima de 18 anos; ter aptidão física e mental, comprovada pelos exames pré-
admissionais; 

4- MÉDICO SOCORRISTA - Haver concluído curso de nível superior em medicina; possuir curso 
de ATLS ou ACLS; estar cursando ou possuir residência ou especialização nas áreas de clínica 
médica, clínica cirúrgica, anestesiologia, neurologia, cardiologia ou ortopedia; estar inscrito no 
respectivo conselho de fiscalização profissional; estar em dia com as obrigações eleitorais e 
militares; ter idade mínima de 18 anos; ter aptidão física e mental, comprovada pelos exames 
pré-admissionais; 

5- MÉDICO - Haver concluído curso de nível superior em medicina; estar inscrito no respectivo 
conselho de fiscalização profissional; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; ter 
idade mínima de 18 anos; ter aptidão física e mental, comprovada pelos exames pré-
admissionais; 

6- MÉDICO DA FAMÍLIA – Haver concluído curso de nível superior em medicina; estar inscrito 
no respectivo conselho de fiscalização profissional; estar em dia com as obrigações eleitorais e 
militares; ter idade mínima de 18 anos; ter aptidão física e mental, comprovada pelos exames 
pré-admissionais; 

7- MÉDICO PLANTONISTA I - Haver concluído curso de nível superior em medicina com 
especialização ou residência em clínica médica ou clínica cirúrgica ou pediatria conforme o 
caso; estar inscrito no respectivo conselho de fiscalização profissional; estar em dia com as 
obrigações eleitorais e militares; ter idade mínima de 18 anos; ter aptidão física e mental, 
comprovada pelos exames pré-admissionais; 

8- MÉDICO PLANTONISTA II – Haver concluído curso de nível superior em medicina; possuir 
curso de ATLS ou ACLS; estar cursando ou possuir residência ou especialização em ortopedia 
se for o caso, estar inscrito no respectivo conselho de fiscalização profissional; estar em dia com 
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as obrigações eleitorais e militares; ter idade mínima de 18 anos; ter aptidão física e mental, 
comprovada pelos exames pré-admissionais; 

9- MÉDICO ESPECIALISTA Haver concluído curso de nível superior em medicina com 
especialização ou residência em infectologia, neurologia, reumatologia, dematologia ou 
pneumo-tisiologia, conforme for o caso; estar inscrito no respectivo conselho de fiscalização 
profissional; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; ter idade mínima de 18 anos; 
ter aptidão física e mental, comprovada pelos exames pré-admissionais; 

10- AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA - Haver concluído o ensino médio; estar em dia com 
as obrigações eleitorais e militares; ter idade mínima de 18 anos; ter aptidão física e mental, 
comprovada pelos exames pré-admissionais; 

11- ZELADOR- Haver concluído o ensino fundamental; estar em dia com as obrigações eleitorais e 
militares; ter idade mínima de 18 anos; ter aptidão física e mental, comprovada pelos exames 
pré-admissionais. 

 
DAS PROVAS 

 
 A divulgação das inscrições deferidas, bem como os locais, a data e horário de realização das 
provas, serão divulgados oportunamente através do endereço eletrônico 
http://www.pontagrossa.pr.gov.br e do Diário Oficial do Município – Jornal Diário dos Campos. 
 Ao candidato não é aconselhável inscrever-se em mais de um cargo, visto que todas as provas 

poderão ocorrer no mesmo dia e horário. 
  O conteúdo programático será fornecido aos candidatos no momento da inscrição. 
 Para adentrar às salas de prova, o candidato deverá comparecer ao local de realização, com 

antecedência mínima de 30 minutos, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
comprovante de inscrição e original do documento de identidade, sem o qual não terá acesso à sala de 
prova. 

 Os interessados deverão pagar a taxa de inscrição junto às Agências do Banco do Brasil, 
na Conta Corrente n° 18006-8, Agência 0030-2. Após efetuado o pagamento da taxa de inscrição 
os candidatos deverão dirigir-se ao Instituto de Saúde de Ponta Grossa – Setor de Recursos 
Humanos – situado à Av. Visconde de Taunay, 950, 2° sub solo, para a efetivação da inscrição. 
As mesmas serão recebidas nos dias úteis, das 13:00 às 17:00 horas. 

 
O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 
Outras informações poderão ser obtidas junto ao Instituto de Saúde Ponta Grossa sito à Avenida 

Visconde de Taunay, 950. 
  

 
Instituto de Saúde Ponta Grossa, em 21 de novembro de 2005. 

 
 
 
 

ALBERTO OLAVO DE CARVALHO 
Presidente 

 
 
 

PEDRO WOSGRAU FILHO 
Prefeito Municipal 


