PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DE
ABERTURA 03/2014
A Prefeitura Municipal de Paranaguá, através da Comissão Especial do Processo Seletivo para a
admissão de Agentes de Informações Turísticas, conforme Portaria 672/2014 de 07 de Agosto de 2014,
resolve Retificar e Complementar o Edital de Abertura do Processo Seletivo 003/2014:
Art. 1º - Retificar os itens do Edital de Abertura nº 03/2014, como segue abaixo:
ONDE SE LÊ:
Anexo I – Conteúdo Programático
PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego das classes
de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do período. Pontuação. Concordância
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Significação das palavras.
ATUALIDADES GERAIS: Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, sobre temas da vida, tais como
política, economia, turismo, sociedade, cultura, educação, meio ambiente, segurança, cidadania, etc.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de Língua estrangeira (inglês ou espanhol). Noções de Turismo:
Conceito e definições; Tipologia e segmentação do Turismo; Turista: a definição de turista adotada pela Organização
Mundial do Turismo – OMT; Turismo, desenvolvimento local e sustentabilidade; Impactos sociais e ambientais do
Turismo; Forma de organização do conjunto de serviços destinados a receber, orientar, hospedar, promover e
desenvolver os deslocamentos humanos. Aspectos históricos, geográficos, turísticos e sociais do município de
Paranaguá. Patrimônio turístico do Litoral do Paraná. Noções sobre comunicação, relações humanas e atendimento
ao público. Ética e responsabilidade social.
LEIA-SE:
Anexo I – Conteúdo Programático
PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego das classes
de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do período. Pontuação. Concordância
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Significação das palavras.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de Língua estrangeira ( inglês ). Noções de Turismo: Conceito e
definições; Tipologia e segmentação do Turismo; Turista: a definição de turista adotada pela Organização Mundial do
Turismo – OMT; Turismo, desenvolvimento local e sustentabilidade; Impactos sociais e ambientais do Turismo;
Forma de organização do conjunto de serviços destinados a receber, orientar, hospedar, promover e desenvolver os
deslocamentos humanos. Aspectos históricos, geográficos, turísticos e sociais do município de Paranaguá.
Patrimônio turístico do Litoral do Paraná. Noções sobre comunicação, relações humanas e atendimento ao público.
Ética e responsabilidade social.

Art. 2º - Complementar o Edital de Abertura nº 03/2014, como segue abaixo:
I – Os candidatos aprovados e convocados serão submetidos ao regime jurídico Estatutário, nos termos do
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Paranaguá.

Paranaguá, 15 de Agosto de 2014

COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO 003/2014

