
Terça-feira, 8 de julho de 2008 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde - AMUNPAR (www.consorciodesaude.com.br) 

realizará Seleção Competitiva Pública, destinado ao provimento de cargos constantes do 

Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Empregados pelo regime da CLT. 

A Seleção Competitiva Pública será realizada sob a responsabilidade da AVR 

Assessoria Técnica Ltda. (Exatus). 

Sobre as inscrições: 

• As inscrições foram prorrogadas, e poderão ser realizadas de 16 de junho 

às 15h00 de 11 de julho de 2008, pelo site www.exatuspr.com.br, com 

boleto gerado pelo sistema e pago em qualquer agência bancária ou casa 

lotérica, até o vencimento. 

Qualquer informação sobre a realização das inscrições será obtida junto à Seção de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde/AMUNPAR, sito na Rua Marechal Candido Rondon, nº 640, em Paranavaí, Estado 

do Paraná ou pelo telefone (44) 3421-5166. 

O valor da taxa de inscrição será de R$ 80,00 para cargos de Nível Superior e de 

R$ 30,00 para os cargos de Nível Fundamental. 

Os cargos oferecidos são os seguintes: 

• Nível Superior: Assistente Social (2), Enfermeiro (2), Farmacêutico / 

Bioquímico (4), Fonoaudiólogo (1), Profissional em Educação Física (1), 

Psicólogo (2), Terapeuta Ocupacional (1), Médico - Angiologista (1), 

Cardiologista (2), Clínico Geral (2), Dermatologista (1), Endocrinologista (1), 

Gastroenterologista (1), Infectologista (1), Mastologista (1), Nefrologista (1), 

Neurologista (1), Neuropediatra (1), Oftalmologista (1), Ortopedista (2), 

Otorrinolaringologista (2), Pneumologista (1), Proctologista (1), 

Reumatologista (2), Urologista (2);  

• Nível Fundamental: Auxiliar de Manutenção (1), Auxiliar de Serviços Gerais 

(5). 

Sobre a realização das Provas: 



Para o cargo de Profissional em Educação Física, a Seleção Competitiva Pública 

será realizada em duas etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e 

prova de títulos, de caráter classificatório. 

Para os demais cargos, a Seleção Competitiva Pública será realizada em uma única 

etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. 

A prova versará sobre Língua Portuguesa, Conhecimentos do SUS e 

Conhecimentos Específicos inerentes ao respectivo cargo, previstos no conteúdo 

programático, composto de 25 questões. 

• A prova objetiva será realizada no dia 27 de julho de 2008, das 8h30 às 

12h00, na Universidade Paranaense - UNIPAR, Campus Paranavaí. 

Caso necessário, data e horário serão alterados, efetuando-se a publicação 

oportunamente. 

A Seleção Competitiva Pública terá validade de até 2 anos, a contar da publicação 

da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 

período, a critério da Coordenação Geral. 

 


