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D E C R E T O   N º 3. 3 6 4, de 04/08/2009
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº
7720/2004 e alterações, e tendo em vista o contido no protocolado
nº 1660171/2009,

R E S O L V E
RECLASSIFICAR POR MAIOR HABILITAÇÃO, a partir de 15

de junho de 2009, a professora do Grupo I (1ª a 4ª séries), abaixo
relacionada:

NOME              MATRÍCULA       DO NÍVEL         P/ O NÍVEL
ELAINE A. DE LUCENA 16.387                D/07                    E/07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO

DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna
público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 274/2009
Data: 19/08/09 - Horário: 15:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SMCT
Valor máximo: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária:
1607    23    695    135    2    127    339039050000

D E C R E T O S

L   E   I    Nº    9. 9 8 4, de 04/08/2009
Altera a Lei nº. 7.500, de 13/02/2004, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do

Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 27 de julho
de 2009, a partir do Projeto de Lei n. 041/2009, de autoria do Poder
Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º.   A Lei nº. 7.500, de 13/02/2004 passa a vigorar com a

seguinte alteração:
“Art. 13. ...
...
§ 16. Ao titular de serviços notariais e de registro, definido na

Lei Federal nº. 8.935/94 e aos escrivães e distribuidores judiciais,
será aplicado tratamento idêntico ao prestador de serviço e o
imposto será calculado com base no preço do serviço, de acordo
com alíquota prevista nesta Lei.” (NR).

Art. 2º.  A Lista de Serviços anexa à Lei nº 7.500, de 13/02/
2004 passa a vigorar com a seguinte alteração, mantidos os demais
itens:

ITEM ATIVIDADE %     VR
21 Serviços de registros públicos, cartórios e notariais
21.01 Serviços de registros públicos, cartórios e notariais (NR) 2

Art. 3º.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 04 de agosto de 2009.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração
e Negócios Jurídicos

NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 04 de agosto de 2009.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O    N º   3. 3 6 5, de 04/08/2009
Outorga Permissão de Uso em favor do Instituto de Pesquisa

e Planejamento Urbano de Ponta Grossa - IPLAN, conforme
especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com
o contido no art. 20 e seu § 3º da Lei Orgânica do Município, e
tendo em vista o contido no protocolado sob nº 2120054/2009,

D E C R E T A
Art. 1°. Fica outorgada Permissão de Uso de área de 250,00

m², localizada no 2º andar do prédio do Paço Municipal – Prédio
Administrativo do Poder Executivo Municipal, em espaço contíguo
a Secretaria Municipal de Planejamento – SMP, em favor do Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa – IPLAN,
neste ato representado pelo seu Presidente José Ribamar Kruger.

Art. 2º.  Destina-se a área descrita no artigo anterior, ao uso
da permissionária para desenvolvimento de suas atividades,
ficando a mesma responsável pelas obras e adaptações
necessárias a execução de suas tarefas.

Art. 3º. A presente permissão de uso é outorgada em caráter
precário, gratuito e intransferível.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos,

em 04 de agosto de 2009.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  N° 3. 3 6 6, de 04/08/2009
Aprova o Loteamento denominado Parque dos Sabiás.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do

Paraná, usando de suas atribuições legais, nos termos do disposto
na Lei 3.360, de 02 de julho de 1981, que fixa normas para a
aprovação de loteamentos urbanos destinados a implantação de
conjuntos habitacionais e edificações de interesse social, tendo
em vista o contido no protocolado sob n° 1420216/2007.

D E C R E T A
Art. 1°. Fica aprovado o loteamento PARQUE DOS SABIÁS,

constituído de 251 (duzentos e cinqüenta e um) lotes residenciais e
34 (trinta e quatro) lotes comerciais/ residenciais, com área total de
92.132,13m2, e mais 2 (duas) áreas institucionais com o total de
14.968,31m2  e 1 (uma) área verde com o total de 19.982,58m2 e
1(uma) área de preservação permanente com o total de 52.597,06
m², compreendidos nas quadras de n°s 01 até 21, e mais ruas 01 até
12 e 14 à 18, localizado na área de 52.793,79 m², localizado na área
de 242.000,00, situado no lugar Cará-Cará, desta cidade, objeto da
matrícula 42.398, 2o Ofício de Registro de Imóveis da comarca, de
propriedade de  COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA
- PROLAR.

Art. 2o.  De acordo com as disposições da Lei 6.766, de 19.12.79,
com as alterações posteriores, e na forma do art. 15, da Lei 3.360, de
02/07/1981 com as alterações posteriores, a partir da data do registro
do loteamento passarão a integrar o domínio público as áreas das
vias públicas, áreas institucionais e áreas verdes ou de preservação,
de conformidade com o projeto e memorial descritivo.

Art. 3o.  Para os efeitos da Lei 6.329, de 16/12/99, que dispões
sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo urbano, fica o
loteamento ora aprovado enquadrado como ZEIS.

Art. 4ª.   Fica aprovado o cronograma físico-financeiro constante
do protocolado para a execução das obras de infra-estrutura, ficando
dispensada a caução.

Art. 5°.  Este  Decreto  entra  em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto nº 3.175 de 18 de junho de 2009.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS
JURÍDICOS, em 04 de agosto de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos,
poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de
Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde
de Taunay, 950, no horário das 12:00h às 17:00, ou ainda pelo fone/fax
(042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 05 de Agosto de 2009.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO

DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna
público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 268/2009
Data: 17/08/2009 - Horário: 14:00 horas
Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços

de fornecimento de óculos, para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Valor máximo: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).
Dotação Orçamentária: 08021030155265/339032
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos,

poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão
de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av.
Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das
13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-
1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 05 de agosto de 2009.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO

DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna
público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 259/2009
Data: 17/08/2009 - Horário: 16:00 horas
Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Embalagens e

correlatos), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal
de Assistência Social  – SMAS

Valor máximo: R$ 48.350,00 (Quarenta e oito mil, trezentos e
cinqüenta reais).

Dotação Orçamentária: 12028244472146/339030
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos,

poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão
de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av.
Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das
13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-
1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 05 de agosto de 2009.

RESULTADO DO PREGÃO nº 227/2009
OBJETO: Contratação de empresa especializada em

confecções de Próteses Dentaria Totais e Removível Odontológica.
VENCEDOR: JACKSON GERMANO STEUDEL
Valor Total: R$ 73.780,00
Pregoeira: Elisângela C. G. Rodrigues
Informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO nº 242/2009
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços

especializados em recarga de extintores em pó químico e água
pressurizada.

Valor Total: R$ 3.030,00
Pregoeira: Elisângela C. G. Rodrigues
Informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 246/2009
OBJETO: Contratação de empresa especializada em

fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionados para
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão e
Recursos Humanos(SMGRH) e Secretaria Municipal de Agricultura
e Pecuária(SMAP).

VENCEDOR: Aquecebem Comércio de Aquecedores Ltda - ME
LOTE 01 – Valor Unitário R$ 5.400,00/ud – Valor Total R$

5.400,00
LOTE 02 – Valor Unitário R$ 6.600,00/ud – Valor Total R$

6.600,00
VALOR TOTAL R$ 12.000,00
Pregoeiro: João Gualberto Corrêa Junior
Informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 244/2009
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Pneus e

válvulas), para suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito.
VENCEDOR: Tereza Pneus Ltda.
LOTE 01 – Valor Total  R$ 1.400,00
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
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Licitação Modalidade Convite n.º 042/2009 - Resultado de Julgamento
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resultado

da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa W. MONTOYA - ARQUITETURA LTDA,
estabelecida na Aenida dos Estados, 340, Água Verde - CEP 80610-040 - Curitiba - PR - FONE 41-
3076-0965. Valor da proposta R$83.900,00 (oitenta e três mil e novecentos reais).

Licitação Modalidade Convite n.º 043/2009 - Resultado de Julgamento
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o

resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa Luciana Maria Requião
Vallada, estabelecida na Rua Bruno Filgueira, 1921, apto. 63, Bigorrilho - CEP 80730-380 - Curitiba -
PR - FONE 41-3339-6145. Valor da proposta R$60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais).

Licitação Modalidade Convite n.º 044/2009 - Resultado de Julgamento
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o

resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa Luciana Maria Requião
Vallada, estabelecida na Rua Bruno Filgueira, 1921, apto. 63, Bigorrilho - CEP 80730-380 - Curitiba -
PR - FONE 41-3339-6145. Valor da proposta R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Em, 5 de agosto de 2009.
José Ribamar Krüger - Presidente da Comissão

AVISO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL 257/2009
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu

Departamento de Compras, torna público o ESCLARECIMENTO para realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão Presencial 257/2009
Aos possíveis interessados em participar do referido Pregão, esclarece:
Quanto às alterações em relação ao fornecimento das marmitex:
A gramagem deverá ter o mínimo 700 gramas.
Entrega de segunda a sexta exceto feriados.

Todos os demais questionamentos apresentados pelos interessados, encaminhados por meio de
Protocolo, Fax, ou por meio digital (e-mail), serão disponibilizados com as respectivas respostas junto
ao site oficial do Município de Ponta Grossa, área de licitações, para conhecimento geral, sendo que
as respostas também serão encaminhadas aos destinatários, através de fax, ou disponibilizadas aos
interessados junto ao Departamento de Compras – 3º Andar – Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

Elisângela Cristina G. Rodrigues - Pregoeira
Ponta Grossa, 05 de agosto de 2009.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 137/2009
Objeto e finalidade: pagamento de inscrições no Curso de Capacitação e Formação de Pregoeiros

– Sistema Registro de Preços., conforme o disposto do protocolado 2040299/2009.

05/08/09 - ADELANGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL - Secretária Municipal de Administração
e Negócios Jurídicos.

RESULTADO PREGÃO 231/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  -  Pregoeiro: Rosemari Ribeiro

Data Pregão: 20/07/2009 0231/2009-PMPG/ PR
Comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Fornecedor: Engemaq componentes para Tratores LTDA
Lote:01 Produto: Baterias Valor: 38.400,0000

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 131/2009
Objeto e finalidade: Capacitação  dos Profissionais da Educação para Identificação e Prevenção

de Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente junto à profissionais que trabalham em Escolas
Estaduais e na Secretaria Municipal de Saúde, conforme o disposto do protocolado 1490222/2009.

Fundamento: Conforme artigo 25, inciso II c/c art. 13, inciso VI da Lei 8.666/93

30/07/09 - WINSTON ANTONIO BASTOS - Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 637/2009
Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviços Gráficos, para tiragem

de exemplares do Diário Oficial do Município., conforme o disposto do protocolado 2110129/2009.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
05/08/09 - PEDRO WOSGRAU FILHO - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 638/2009
Objeto e finalidade: Aquisição de material de consumo utensílios para cozinha) para a SMS.,

conforme o disposto do protocolado 0270205/2009.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso V da Lei 8.666/93
05/08/09 - WINSTON ANTONIO BASTOS - Secretário Municipal de Saúde.
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EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de
suprir vagas existentes nos CRAS (Centros de Referência da
Assistência Social )

C O N V O C A
O candidato abaixo relacionado, aprovado no Teste Seletivo

nº 001/2007 promovido pela Secretaria Municipal de Assistência
Social a comparecer até o dia 10 de agosto de 2009, no horário
das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos
sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar, para confirmar
a aceitação das vagas.

Nome Emprego Clas.
RENATO VIEZZER MOTORISTA 5ª

O não comparecimento até a data aprazada, caracterizará
desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em virtude
de sua aprovação no referido Teste Seletivo.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em
05 de agosto de 2.009

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE TESTE SELETIVO No 05/2009
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas

atribuições legais e tendo em vista  a urgente necessidade de suprir vagas de
Médicos na Secretaria Municipal de Saúde,

TORNA PÚBLICO
Que estarão abertas, a partir do dia 04 de agosto até o dia 10 de agosto de

2009, as inscrições do Teste Seletivo para contratação por prazo determinado
de até  06 ( seis)  meses, podendo, no interesse  da administração, ser renovado
por igual  período, conforme Lei Municipal nº 4.304/89 e alteração promovida
pela Lei Municipal nº 9992/09 , para o preenchimento de vagas, em substituição,
na Secretaria Municipal de Saúde:

MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA
Atribuições
Pestar atividades de assistência integral ao cidadão, relacionadas à área

de Pediatria, efetuando exames médicos, diagnóstico, prescrevendo
medicamentos e aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para
promover a saúde e bem estar ao paciente. Pode atuar em outros segmentos de
proteção à saúde pública e dos trabalhadores.

Pré-Requisitos/ Escolaridade
Graduação em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria

Residência Médica ou Especialização em Pediatria.
Médico Plantonista I
Atribuições
Prestar atividades de assistência integral ao cidadão, efetuando exames

médicos, diagnóstico, prescrevendo medicamentos e aplicando recursos de
medicina preventiva ou

terapêutica para promover a saúde e bem estar ao paciente. Pode atuar
em outros segmentos de proteção à saúde pública e dos trabalhadores.

Pré-Requisitos/ Escolaridade
Graduação em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria.

Possuir curso de ATLS ou ACLS
MÉDICO DA FAMÍLIA
Atribuições
Prestar atividades de assistência integral ao cidadão, relacionadas a  área

de medicina da família, efetuando exames médicos, diagnóstico, prescrevendo
medicamentos e aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para
promover a saúde e bem estar ao paciente. Pode atuar em outros segmentos de
proteção à saúde pública e dos trabalhadores.

Pré-Requisitos/ Escolaridade
Graduação em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria.
1.  INSTRUÇÕES  PRELIMINARES
1.1.  As vagas em substituição estão lotadas na Secretaria Municipal de

Saúde.
1.2. A realização da inscrição representará para o candidato a plena

ciência do conteúdo deste edital e da condição de preenchimento de todos os
requisitos para o exercício do respectivo emprego público.

1.3.  Depois de realizada a inscrição, não será  permitida alteração quanto
ao emprego publico escolhido.

1.4. O valor referente à taxa de inscrição não será devolvido em hipótese
alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da
Administração Pública.

1.5. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto em
caso de cancelamento do certame por interesse e conveniência da Administração
Municipal.

1.6.  Não haverá isenção, parcial ou total, da taxa de inscrição, salvo nas
seguintes hipóteses:

a) Doador de sangue, mediante declaração da autoridade responsável,
na forma da lei.

b) Cidadão carente: assim considerado o inscrito em Programa Social
do Governo Federal, nos termos da Lei Municipal no 7.938/2004 e do Decreto
no 1.335/2007, comprovado na forma da lei, mediante apresentação do Cartão
de Identificação Social.

a) Obs. Para alcance do beneficio supra o candidato poderá requerer
junto à Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Avenida
Visconde de Taunay, nº 950, Bairro da Ronda, até a data da inscrição.

1.1. A realização da inscrição representa, ao candidato, a plena ciência
do conteúdo do presente Edital e das condições para o preenchimento dos
requisitos para o exercício do emprego publico de que se trata.

 2.  DAS INSCRIÇÕES
 2.1. A inscrição do candidato deverá ser efetuada exclusivamente pela

Internet, no endereço eletrônico http://www.pontagrossa.pr.gov.br através de “link”
específico para a inscrição e impressão da ficha de inscrição.

 2.2. O interessado deverá efetuar sua inscrição a partir das 12h00min do
dia 04/08/09    até as 12h00min do dia 10/08/09.

 2.3. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 ( Cem reais).O pagamento
da taxa – indispensável para efetivação da inscrição -  deverá ser efetuado em

qualquer agência bancária ou casa lotérica, mediante o boleto bancário, o qual
deve ser solicitado na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa.

 2.4. A efetivação da inscrição se dará por meio da comprovação pelo
Banco   responsável por cobrança da taxa.

 2.5.  Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.
 2.6.  A ficha de inscrição contém um espaço próprio para ser colada uma

foto 3x4 do candidato, recente, e de conformidade com a aparência física atual,
que permita a sua identificação pelos fiscais e aplicadores de prova do Teste
Seletivo. No verso da ficha de inscrição deverá estar colada a cópia do documento
oficial de identidade do candidato, que permita a sua identificação pela foto e
pela assinatura.

 2.7.  A ficha de inscrição com a foto e a cópia do documento de identidade
coladas será exigida para o ingresso do candidato na sala de prova e será
recolhida no dia da prova pelo fiscal de sala, não podendo ser substituída por
qualquer outro documento de identificação, ainda que oficial.

 2.8.  A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova realizada,
a convocação do candidato para a contratação, desde que verificada a prática
de qualquer ilegalidade, tais como: falsidade nas declarações e documentos
apresentados ou irregularidade na realização da prova, importando tais atitudes
na perda dos direitos ao Teste Seletivo em desenvolvimento,  sem prejuízo de
medidas  outras de ordem administrativa, civil ou criminal.

 2.9.  Nos termos da Lei Municipal no 7.696/2004, fica reservada 10%
(dez  por cento) vagas para cada um dos empregos do presente concurso público
aos afro-brasileiros que assim se declararem no ato da inscrição;

 2.10.  Considerar-se-á afro-brasileiro aquele que assim se declare
expressamente,     identificando-se como de cor negra ou parda, pertencente à
raça/etnia negra de acordo com a legislação em vigor;

 2.11. Tal informação integrará os registros cadastrais de ingresso de
empregados;

 2.12. Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator às penas
da lei e, se

candidato, à anulação da inscrição no concurso público e de todos os atos
daí decorrentes; se já nomeado no emprego efetivo para o qual concorreu na
reserva de vagas utilizando-se da declaração inverídica, à pena disciplinar de
demissão, sendo assegurado, em qualquer caso, a ampla defesa;

 2.13.  A contratação será precedida de avaliação do candidato pela
Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Afro-Brasileiros, instituída pela
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

 2.14. Nos termos da Lei Municipal no 6.125/1999, fica reservada 10%
(dez  por cento)

vagas para cada um dos empregos do presente concurso público aos
portadores de deficiência física ou sensorial;

 2.15. É considerado deficiente físico ou sensorial o candidato que preencha
os requisitos da legislação previdenciária vigente ao tempo do concurso;

 2.16. A avaliação das condições de deficiência, para admissão ao serviço
público, será efetuada mediante exame pericial pela Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa.

 2.17. Não haverá atendimento diferenciado para a realização da prova,
exceto aos portadores de necessidades especiais.

 3. DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA A INSCRIÇÃO
 3.1. No ato da inscrição o candidato deverá:
 a)  Possuir Cédula de Identidade (RG);
 b)  Possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal

(CPF);
 c)  Ser brasileiro nato ou naturalizado;
 d)  Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
 e)  Estar em gozo dos direitos civis e políticos.
 f)  Deverá gozar de boa saúde física e mental, mediante a apresentação

de competente exame admissional;
 g)  Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração

pública direta ou indireta de qualquer unidade da federação  ou de empresa
privada;

 h)  Não ter registro de antecedentes criminais;
 i)  Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade pela

prática de atos desabonadores.
Obs. O candidato fica ciente de que é civil e criminalmente responsável

pelas declarações firmadas no ato da inscrição, as quais serão  comprovadas
quando da contratação, sob as penas da lei, bem como da perda do direito à
contratação de que se trata.

4. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
4.1 TIPOS DE PROVA E PONTUAÇÃO:
1ª ETAPA: Provas com 20 questões objetivas que apresentarão, no máximo,

5 (cinco) respostas cada, podendo mais de uma resposta estar correta, de caráter
eliminatório e classificatório, sendo as questões organizadas de acordo com os
referenciais estabelecidos no Anexo I do presente Edital e dentro da seguinte
composição:

05 (cinco) questões de Pediatria;
05 (cinco) questões de Ginecologia
05 (cinco) questões de Emergência e Urgências Médicas
05 (cinco) questões de Clinica Geral
O valor atribuído a cada questão será de 0,5 ( cinco décimos) de pontos,

perfazendo um total máximo de pontos igual a 10,0 (dez)
Os candidatos deverão alcançar, no mínimo, 50% do total da prova, para

serem aprovados e classificados no Teste Seletivo.
2ª ETAPA:
Avaliação de Títulos realizada por Banca Examinadora designada pelo

Exmº Senhor Prefeito, com pontuação de 0,0 ( zero ) a 10,0 ( dez ) conforme
ficha de Ãvaliação de Títulos apresentada no Anexo I deste edital.

Os candidatos deverão entregar o currículo acompanhado de cópias dos
documentos comprobatórios, que serão conferidas com os originais, numeradas
e rubricadas pelo candidato no dia da realização da prova escrita.

5. RESULTADO FINAL:
O resultado final do Teste Seletivo será definido a partir das atuações

obtidas pelos candidatos nas duas etapas do Teste Seletivo, aplicando-se a
seguinte média aritmética ponderada final:

                             Prova Escrita x 1 + Avaliação de Títulos x 2
MÉDIA FINAL =   ___________________________________
                                                                  3

6.CRITÉRIOS DE DESEMPATE
No caso de empate no resultado final adotar-se-á o seguinte critério:
1)Maior tempo de atuação profissional comprovada no emprego pretendido;
2) Candidato mais idoso
3) Maior nota na prova escrita
7. DA PROVA ESCRITA:
A prova objetiva será aplicada no dia 15 de agosto de 2009 na cidade de

Ponta Grossa – PR, em local e horário a serem determinados.
I. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da

prova munido de caneta esferográfica, escrita grossa - tinta azul, ficha de inscrição
(montada conforme estabelecido no item 2.7 do presente Edital), boleto bancário
devidamente autenticado e documento de identidade oficial e original.

II. Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local
de prova e o cumprimento dos horários estabelecidos.

III. Serão considerados documentos de identidade para acesso ao local
da prova, obrigatoriamente original: Cédula de Identidade, ou Carteira Nacional
de Habilitação com fotografia (na forma da Lei no 9.053/1997), ou Carteira de
Trabalho e Previdência Social, ou Carteira oficial de Órgão de Classe, ou

Passaporte válido.
IV. Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na

sala de prova: Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de
Habilitação sem foto, Carteira de Estudante, carteiras funcionais sem valor de
identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

V. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que
autenticada, nem protocolo de documento de identidade.

VI. Não será aplicada prova, em qualquer hipótese, em local,  data, ou em
horário diferente dos determinados nos Editais específicos.

VII. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação
entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares,
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de
Teste Seletivo.

VIII. Não será permitida, no dia da realização da prova, a utilização de
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman, notebook, receptor,
gravador, e outros aparelhos eletrônicos que possam comprometer a segurança
do Teste Seletivo. Caso o candidato venha a portar qualquer um desses objetos,
eles deverão ser desligados e colocados no chão, embaixo da carteira. O
descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato,
caracterizando-se como tentativa de fraude.

IX. Não será permitida, durante a realização da prova objetiva, o uso de
gorros, bonés, óculos escuros e de relógios, que deverão ser guardados pelos
candidatos no chão, embaixo da carteira. O controle e informação do tempo
serão feitos pelos fiscais de sala.

X. O não-comparecimento à prova objetiva implicará na eliminação do
candidato.

XI. O candidato que usar de atitudes de desacato e desrespeito com
qualquer dos fiscais ou responsáveis pela aplicação da prova será excluído do
Teste Seletivo.

XII. A duração da prova objetiva será de 2 (duas) horas, incluindo o tempo
para o preenchimento do cartão de respostas.

XIII. As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão
de respostas com caneta esferográfica com tinta azul – escrita grossa, conforme
as instruções apresentadas no caderno de questões.

XIV. Não serão computadas questões que tiverem respostas não-
assinaladas e/ou assinaladas com rasura no cartão de respostas.

XV. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto
preenchimento do cartão de respostas e pela sua integridade, pois em nenhuma
hipótese haverá substituição do mesmo, salvo em caso de defeito de impressão.

XVI. O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após 1 (uma)
hora do início da prova objetiva, devendo entregar ao fiscal de sala o caderno de
questões e o cartão de respostas, ainda na carteira em que realizou a prova.

XVII. Ao final da prova, em cada sala, é obrigatória a saída dos três últimos
candidatos de forma simultânea, somente após a assinatura da ata de
encerramento.

XVIII. Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato
ausentar-se do recinto, a não ser em caso especial e acompanhado por um
componente da equipe de aplicação do Teste Seletivo.

XIX. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização
da prova deverá, até dois dias úteis após o encerramento das inscrições: proceder
à solicitação na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,
na Avenida Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda; no dia da prova, levar
um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que
será responsável pela guarda da criança, não havendo prorrogação do horário
de realização da prova em razão de tal providência.

O resultado final do Teste Seletivo será dado a conhecer através do Diário
Oficial da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e do sítio da Prefeitura Municipal
na internet (www.pontagrossa.pr.gov.br) e do quadro de informações da Secretaria
Municipal de Gestão de Recursos Humanos.

8.  DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
8.1. De acordo com a necessidade do Poder Executivo, a Secretaria

Municipal de Saúde, convocará os candidatos selecionados para comparecerem
no Departamento de Recursos Humanos, onde receberão as orientações para a
contratação (documentação e data do exame pré-admissional).

8.2.  Os requisitos para a contratação são os seguintes:
I.  Não possuir antecedentes criminais;
II.  Não haver sido demitido do serviço público ou privado por justa

causa,mediante inquérito administrativo ou judicial;
III. Estar quites com as obrigações eleitorais e, para candidatos do sexo

masculino, do Serviço Militar;
IV.  Para o emprego de Médico Pediatra Plantonista, possuir Título de

Especialista em Pediatria ou Residência Médica,
V.  Para o emprego de Médico Plantonista I apresentar diploma de Medicina

ou Certificado de Conclusão do curso de Medicina,
VI. Ser considerado apto nos exames admissionais;
VII. Comprovar os requisitos exigidos para a inscrição;
VIII.      O candidato classificado que, uma vez convocado, não

comparecer para a assinatura do contrato de trabalho dentro do prazo fixado na
convocação, será considerado desistente, perdendo os direitos decorrentes da
aprovação.

9.DO EXAME MÉDICO
9.1 O exame médico pré-admissional terá caráter exclusivamente

eliminatório e será realizado de conformidade com as orientações a serem
fornecidas aos candidatos selecionados e convocados para comparecerem no
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

10. DOS RECURSOS
10.1. Será admitido recurso sobre este Edital, no prazo de 03 (três) dias

úteis a contar da sua publicação, dirigido ao Senhor Secretário Municipal de
Gestão de Recursos Humanos e protocolizado na Praça de Atendimento da
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, no 950,
Bairro da Ronda.

10.2. Os pontos relativos à questão objetiva, que porventura for anulada,
serão atribuídos a todos os candidatos que fizerem a prova. Se houver alteração
de item integrante de prova, por força do reconhecimento da validade da
justificativa apresentada em recurso, essa alteração valerá para todos os
candidatos que fizerem a prova, independentemente de terem ou não recorrido.

10.3. Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto,
equivocado ou incorreto do cartão de respostas da prova objetiva.

10.4. Não será concedida segunda chamada, revisão, vistas ou recontagem
de pontos das questões das provas objetivas.

10.5. A partir da divulgação do resultado final do Teste Seletivo terá o
candidato o prazo de 2 (dois) dias úteis para entrar com recurso em relação ao
resultado, desde que protocolizado no Protocolo Geral da Praça de Atendimento
da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, no

950, Bairro da Ronda, nos seguintes horários: das 12h00min às 17h00min.
10.6. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados, conter o

nome do candidato, número de inscrição, cargo, código do cargo e endereço
completo para correspondência.

10.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex,
telegrama, correio eletrônico ou outro meio que não seja o especificado neste
Edital.

10.8. Serão indeferidos liminarmente os requerimentos não fundamentados
ou interpostos fora do prazo estabelecido.

10.9. O resultado da análise do recurso será comunicado ao requestante
nos próprios autos do recurso.

11.DAS PUBLICAÇÕES
11.1. Todos os Editais, avisos e resultado do presente Teste Seletivo serão

publicados no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa  e pela internet, no
endereço da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa: www.pontagrossa.pr.gov.br.
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12.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. O prazo de validade do Teste Seletivo será de 02 (dois) anos, a

contar da data da homologação, podendo o contratado a qualquer momento ser
substituído pelo candidato imediatamente abaixo na classificação, por falta de
desempenho adequado, falta de adaptação ou qualquer outro motivo que
prejudique o bom desempenho do trabalho pedagógico na unidades escolares.

12.2. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa
aceitação, por parte do Candidato, de todas as condições, normas e exigências
constantes deste Edital, das quais o Candidato não poderá alegar
desconhecimento.

12.3. Estará automaticamente excluído do Teste Seletivo o candidato que:
 a) Tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da

aplicação da prova ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
 b) Utilizar qualquer meio na tentativa de burlar a prova ou for responsável

por falsa identificação pessoal;
 c) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
12.4.  A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos,

verificadas a qualquer tempo, importarão em insubsistência de inscrição, nulidade
de habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das demais medidas
em ordem administrativas, civil ou criminal.

12.5. O Candidato será o único responsável pelos dados constantes em
sua Ficha de Inscrição, devendo notificar a Secretaria Municipal Gestão de
Recursos Humanos, de quaisquer alterações, principalmente de endereço.

12.6. Os candidatos classificados serão contratados, observando a ordem
de classificação, devendo comparecer em data e local a serem divulgados para
cumprimento dos atos administrativos necessários para a contratação, inclusive
o exame pré-admissional, sendo que:

 a)  No ato da contratação deverão atender aos requisitos contidos neste
Edital;

 b)  Deverão declarar boa conduta e gozar de boa saúde física e mental
compatíveis com o exercício das atividades inerentes ao emprego;

 c)  A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital
eliminará o candidato do Teste Seletivo.

12.7.  Não serão admitidos, em hipótese alguma, pedidos de reconsideração
ou recurso do resultado do exame médico pré-admissional.

12.8.  É dever exclusivo do candidato manter-se informado sobre os eventos
e prazos do presente Teste Seletivo, conforme disposto no item 9 deste Edital.

12.9. No caso deste Edital vir a sofrer alterações, ou acréscimos, enquanto
não consumada a providência do evento que lhes disser respeito, tal circunstância
será mencionada em Adendo ao presente Edital, publicado conforme disposto
no item 9 deste Edital.

12.10. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Gestão de Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Educação,
e, quando necessário, em conjunto com a Comissão  de Teste Seletivo.

Ponta Grossa, 03 de agosto de 2009.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Recursos Humanos

ANEXO 1
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MÉDICO PEDIATRA  PLANTONISTA
Conhecimentos Específicos: Condições da situação das crianças e

adolescentes (0 a 19 anos) brasileiros. Organização da atenção às crianças e
adolescentes no Programa de Saúde da Família. Desenvolvimento de ações
preventivas durante o pré-natal. Aleitamento materno.

Acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento neuro-psico-motor.
Identificação de situações de risco em famílias/grupos e atuação na promoção e
prevenção de agravos.

Detecção precoce e acompanhamento dos casos instalados, destacando-
se: anemias, parasitoses, principais, dermatoses, patologias respiratórias agudas
e crônicas na infância, imunização, meningites, doenças infecciosas mais
prevalentes, desnutrição protéico-calórica; GECA/desidratação, cardiopatias
congênitas, doenças auto-imunes, doenças do trato genito-urinário e trato gastro
intestinal, convulsões, obesidade, problemas ortopédicos mais frequentes,
patologias cirúrgicas infância, acidentes e traumas na infância e adolescência.
Atuação interdisciplinar frente às dificuldades escolares. Atuação nas instituições
que trabalham com crianças (creches, orfanatos, abrigos, escolas, etc).
Sexualidade nas fases do ciclo de vida; gestação na adolescência. Uso de drogas
e dependência química. A criança, a família e seus direitos (ECA). Organização
dos sistemas de urgência. Noções básicas de urgência/emergência em Pediatria.
A Abordagem inicial à criança traumatizada. Traumatismo cranioencefálico.
Insuficiência respiratória aguda. Diarréia aguda e desidratação. Reidratação oral
e parenteral. Distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico. Conduta
quanto a ferimentos superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia
antitetânica e antirábica. Aspiração e ingestação de corpos estranhos. Acidentes
por animais peçonhentos. Intoxicações agudas. Doenças exantemáticas na
infância. Antibioticoterapia em urgência padiátrica. Meningites virais e
bacterianas. Estado de mal convulsivo. Insuficiência cardíaca. Abdome agudo
na infância. Infecções bacterianas de pele e de tecido celular subcutâneio
.Programa de reanimação (PALS). Queimaduras.

Referência Bibliográfica sugerida
Emergência em Pediatria: Jayme Murahovschi, Editora Sarvier, 1989 .

Pediatria: Diagnóstico e Tratamento: Jayme Murahovschi, Editora Sarvier, 2006.
Medicina: Behrman, Nelson, Tratado de Pediatria. 15ª edição. Editora G. Koogan,
1997. Marcondes – Pediatria Básica – 9ª edição. Editora Savier, 1999.
Murahovschi, Jayme – Diagnóstico e tratamento em Pediatria – 6ª edição. Editora
Savier, 2003. Lima, Azor de pediatria Essencial – 4ª edição. Editora Atheneu,
1999. Farhat, Calil Kairalla – Infectologia Pediátrica – 2ª edição.Editora Atheneu,
1999, Avery – Fisiopatologia e Manejo do Recém-nato – 4ª edição. Editora
Panamericana, 1994. Gestão Municipal de Saúde: leis normas e portarias atuais.
Rio de Janeiro. Brasil. Ministério da Saúde, Portaria número 597 de 08 de abril
de 2004 – Institui em todo o território Nacional o calendário de vacinação. Portaria
GM número 1943 de 18 de outubro de 2001. Define a relação de doenças de
Notificação compulsória para todo o território Nacional. Manual de Condutas
Médica – Programa Saúde da Família. São Paulo 2001. Brasil, Ministério da
Saúde.

MÉDICO PLANTONISTA I
Conhecimentos Específicos: Exercer a regulação médica do sistema;

conhecer a rede de serviços da região; manter uma visão global e
permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré-
hospitalar e das portas de urgência, checando periódicamente sua capacidade
operacional; recepção dos chamados de auxílio, análise da demanda,
classificação em prioridades de atendimento, seleção dos meios para atendimento
(melhor resposta),, acompanhamento do atendimento local, determinação do
local de destino do paciente, orientação telefônica; manter contato diário com os
serviços médicos de emergência integrados ao sistema; prestar assistência direta
aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos médicos
possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar; exercer o controle operacional
da equipe assistencial, fazer controle de qualidade sobre serviços nos aspectos
inerentes à sua profissão; avaliar o desempenho da equipe; obedecer às normas
técnicas vigentes no serviço; preencher os documentos inerentes à
atividade;obedecer ao código de ética médica.

Emergências traumáticas:trauma craniano,trauma de face, trauma de
tórax,trauma abdominal,trauma raquimedular, trauma na gestante,trauma na
criança,trauma musculoesquelético, choque,queimaduras, ATLS E ACLS.
Emergências clínicas: emergências cardio-vasculares, emergências endócrino-

metabólicas,emergências pediátricas,PCR E RCP conforme ACLS, quase
afogamento,emergências obstétricas,emergências neurológicas,emergências do
aparelho digestivo,emergências psiquiátricas,emergências pneumológicas,
emergências urológicas,emergências nefrológicas, distúrbioácido-básico e hídrico
eletrolítico  coma,dispnéias,envenenamentos,acidentes ofídicos e loxocélicos.
Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado, mecanismo de injúria-cinemática
do trauma, abordagem inicial e secundária, ferimentos – hemorragia e choque,
parada cárdio-respiratória, vias aéreas e venti lação,remoção de
vítimas,queimaduras pelo calor e frio, lesões por eletricidade e atendimento a
múltiplas vítimas.

 Referência Bibliográfica sugerida:
Cecil – Tratado de Medicina Interna, Editora Elsevier, Tradução da 22ª

edição, 2005.  Filgueira, Condutas em Clínica Médica. 2ª edição, 2000. Editora
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MEDICO  DA FAMÍLIA
Conhecimentos Específicos:  Epidemiologia, f isiopatologia,

diagnóstico,clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares:
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doenças
reumáticas, aneurisma de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses
venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória
aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica,
pneumonias, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial.
Gastrointestinais: neoplasias do sistema digestivo, gastrite e úlcera péptica,
colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais, inflamatórias, doença
divert icular do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base,
nefrolitíase, infecções urinárias.

Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição,
diabetes melito, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da
adrenal. Reumatológicas: osteoartrose, osteoporose, doença de Paget, doença
reumatóide, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa,doenças do
colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, acidente vascular cerebral,
meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.

Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico,
depressão, reações agudas ao stress. Infecto-contagiosas: sarampo, varicela,

rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase,
doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas,
esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias,
estafilococcias, febre maculosa, dengue, doença meningocócica, infecções por
anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas: escabiose, pediculose,
dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções
bacterianas. Imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária,
anafilaxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico,
leucorréia, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. Hematológicas:
anemias, talassemias e neoplasias.

A abordagem ao paciente etilista crônico nas urgências. Intoxicação
alcoólica aguda. A abordagem ao paciente com abdome agudo. Ingestão de
corpos estranhos. A abordagem ao paciente com descompensacão hepática
aguda. Meningites virais e bacterianas. Septicemias. Descompensações no
paciente diabético. Acidente vascular encefálico. A abordagem ao paciente com
crise convulsiva. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações. Indicações e
técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico: interpretação de gasometria
arterial. Desequilíbrio hidroeletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais:
indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia antitetânica e anti-rábica.
Doenças infecto-contagiosas: DST e AIDS. Sinusites, amigdalites, diagnóstico
diferencial de hiperemias oculares.15 Doenças da pele e tecido celular
subcutâneo: processos alérgicos agudos,abscessos. Ortopedia: avaliação inicial
de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Urgências em psiquiatria: avaliação
inicial, síndrome de abstinência de álcool.

Noções básicas de urgência/emergência na prática médica. A abordagem
inicial ao paciente traumatizado. Identificação e tratamento do choque hemorrágico.

Trauma crânio encefálico e raquimedular. Trauma de tórax. Trauma
abdominal. Trauma de extremidades. Reanimação cardiorrespiratóriacerebral.
Urgência e emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias
cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão.
Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Urgências
urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia
digestiva. Síndromes diarréicas agudas.
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EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87 - Concurso nº. 003/2008 - Emprego: Agente Administrativo II

Contratados RG CPF Salário
                                                                                                                                                   Inicial – R$ Admissão Clas.
Rodrigo dos Passos Moreira 7.978.095-2 009.924.079-31 802,00 15.05.09 001
Kleber Danillo Silva   5.053.785-4 004.124.759-01 802,00 15.05.09 002
Murilo Carneiro dos Santos   9.774.703-2 066.519.209-60 802,00 15.05.09 004
Maria Tereza Ingenchki   1.426.473-6 338.693.409-91 802,00 15.05.09 005
Maristela Santana de Oliveira   8.151.685-5 042.556.029-56 802,00 15.05.09 007
Tatiana Lie Ueki 12.508.425-7 337.366.228-13 802,00 15.05.09 009
Marcelo Czechar   3.746.935-1 619.435.509-30 802,00 15.05.09 011
Jose Lucas da Silva   4.517.128-0 761.195.139-49 802,00 15.05.09 013
Giana Michely da Silva   8.672.449-9 007.322.839-73 802,00 15.05.09 014
Fabiano Otto Vieira Santos   8.153.798-4 051.319.689-76 802,00 15.05.09 015
Alexandre da Cruz Orellana Moreno      703.028 793.143.682-20 802,00 15.05.09 016
Carlos Alexandre Martins Schneider   7.560.356-8 040.240.619-25 802,00 15.05.09 017
Bruna Taíze de Mendonça   9.224.058-4 053.612.099-45 802,00 01.06.09 019
André Santos Carmo   8.601.695-8 049.217.009-66 802,00 01.06.09 020
Rubia Daniele Novatski da Rocha   8.235.777-7 043.978.639-89 802,00 01.06.09 021
Felipe Alexandre de Oliveira   8.328.664-4 067.444.459-01 802,00 01.06.09 022
Liziane Antunes   9.006.594-7 059.312.059-00 802,00 01.06.09 023
Rafaela Prestes Remeika   9.616.170-0 049.857.119-00 802,00 01.06.09 025
Ângelo Luiz Pedroso   6.965.746-0 025.959.789-93 802,00 08.07.09 028
Cassiano Dusi   6.604.674-5 030.092.369-48 802,00 20.07.09 029
Aline Cristiane Carraro   8.827.503-9 066.101.509-23 802,00 27.07.09 031
Dayane Nowakowski   9.584.803-6 069.248.159-10 802,00 20.07.09 032
Márcia  Tobias Carneiro   9.044.615-0 049.912.999-77 802,00 22.07.09 033
Geanne Florêncio 10.167.692-7 062.231.199-92 802,00 15.05.09  AF 035

Contratações AFROBRASILEIROS:
Nome RG CPF Salário Data de

Inicial Admissão Classif.
Geanne Florêncio 10.167.692-7 062.231.199-92 802,00 15.05.09  AF 001

ANEXO II
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