MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

ERRATA N° 01 DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 23/2013 de 11/10/2013
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
14 de outubro de 2013

1. No item 3.6:
Onde lê-se:
3.6 – O Exame Médico Funcional se destinará à constatação, mediante exame clínico
e análise dos testes e exames laboratoriais solicitados, de doenças, sinais ou sintomas
que inabilitem o candidato para as exigências da função de Guarda Municipal. Para a
realização do Exame Médico Funcional, o candidato deverá entregar os seguintes
exames, que providenciará às suas expensas:
a) eletrocardiograma;
b) eletroencefalograma;
c) raio-x do tórax;
d) hemograma completo;
e) glicemia (jejum);
f) urina I;
g) oftalmologia, com laudo;
h) sorologia para chagas;
i) soro para Lues (VDRL quantitativo);
j) audiometria;
k) hepatite:
K.1) Para o exame de hepatite serão necessários:
k.1.1) tipo A
k.1.2) tipo B (ANTI HBc IgG e HBsAG)
k.1.3) tipo C (Anti HVC)
l) toxicológico clínico (com ampla janela de detecção)
l.1) Para o exame toxicológico (coleta de fio de cabelo, pelo ou unha)
m) sorologia para Chagas (IGG)
Leia-se:
3.6 – O Exame Médico Funcional se destinará à constatação, mediante exame clínico
e análise dos testes e exames laboratoriais solicitados, de doenças, sinais ou sintomas
que inabilitem o candidato para as exigências da função de Guarda Municipal. Para a
realização do Exame Médico Funcional, o candidato deverá entregar os seguintes
exames, que providenciará às suas expensas:
a) eletrocardiograma;
b) eletroencefalograma;
c) raio-x do tórax;
d) hemograma completo;
e) glicemia (jejum);
f) urina I;
g) oftalmologia, com laudo;
h) sorologia para chagas (IGG)
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i) soro para Lues (VDRL quantitativo);
j) audiometria;
k) hepatite:
K.1) Para o exame de hepatite serão necessários:
k.1.1) tipo A
k.1.2) tipo B (ANTI HBc IgG e HBsAG)
k.1.3) tipo C (Anti HCV)
l) toxicológico clínico (com ampla janela de detecção)
l.1) Para o exame toxicológico (coleta de fio de cabelo, pelo ou unha)

Fazenda Rio Grande, 14 de outubro de 2013.

NEUSA SALETE BRIZOLLA ROSA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO
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