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SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ 
CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL Nº 01/2011 
 
 

 

 
 
 
A Secretaria de Administração do Estado do Piauí 
através do Núcleo de Concursos e Promoção de Evento s 
Edital: 
 

1. Fica acrescentado ao item 1 subitem 1.
 
QUADRO 4 – TERRITÓRIO ENTRE RIOS – MUNICÍPIO SEDE: TERESINA

 

 
2. Fica acrescentado ao Anexo II –

o conteúdo Conhecime nto Específico para o cargo 
abaixo: 

 

Patologia dos tumores da pele e demais dermatoses. Patologia da mucosa, glândulas salivares e demais tecidos que integram o t
acro-digestivo alto. Patologia do trato respiratório baixo. Patologia do timo e demais estruturas mediastinais. P
paratireóide e demais estruturas cervicais. Patologia do trato gastrointestinal. Patologia hepática, das vias biliares e pânc
Patologia da adrenal e demais estruturas correlatas. Patologia do trato genito 
Patologias do sistema linfóide e hematopoética. Patologias das estruturas ósseas, articulares e de partes moles (incluindo 
retroperitônio e mesentério). Patologias dos tumores do SNC e da glândula pituritária. Imunohistoquímica,
e demais técnicas complementares de patologia cirúrgica
 

Microbiologia: Correlação clínica e exames microbiológicos de urina, secreção purulentas, exames das DST; Hemocultura: Doença
diarreicas correlação clínico-laboratorial. Parasitologia: Diagnóstico e epidemiologia das parasitas intestinais e do sangue. Imunologia: 
Marcadores sorológicos das doenças infecciosas de notificação compulsória, metologias e princípios; Determinação de citocinas
proteínas de fase aguda: Aplicação dos diagnósticos por biologia molecular e citometria de fluxo, Automação. Controle de qual
biossegurança. Ética Profissional. 

SECRETÁRIO DE ADMINIS

Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins 
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VAGAS 

AMPLA  PORTADORES
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Biomédico 
01 

Médico Neurologista 
01 

Médico Plantonista  09 

Médico Patologista 01 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ – SEAD 
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI 

 

Termo Aditivo nº 01 ao Edital nº 01/2011, que rege o Concurso Púb lico 
para os Cargos dos Grupos Ocupacionais: Técnico 
GOS do Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde do Estado do 
Piauí– SESAPI.   

A Secretaria de Administração do Estado do Piauí – SEAD e Secretaria de Saúde do Estado do Piauí 
através do Núcleo de Concursos e Promoção de Evento s – NUCEPE tornam público  

Fica acrescentado ao item 1 subitem 1. 6 Quadro 4 do Edital as seguintes Especialidade

MUNICÍPIO SEDE: TERESINA  

– Conteúdo Programático da prova Escrita Objetiva do supracitado Edital, 
nto Específico para o cargo Biomédico e Médico Patologista

MÉDICO PATOLOGISTA 
Patologia dos tumores da pele e demais dermatoses. Patologia da mucosa, glândulas salivares e demais tecidos que integram o t

digestivo alto. Patologia do trato respiratório baixo. Patologia do timo e demais estruturas mediastinais. P
paratireóide e demais estruturas cervicais. Patologia do trato gastrointestinal. Patologia hepática, das vias biliares e pânc
Patologia da adrenal e demais estruturas correlatas. Patologia do trato genito - urinário masculino e f
Patologias do sistema linfóide e hematopoética. Patologias das estruturas ósseas, articulares e de partes moles (incluindo 
retroperitônio e mesentério). Patologias dos tumores do SNC e da glândula pituritária. Imunohistoquímica,
e demais técnicas complementares de patologia cirúrgica 

BIOMÉDICO 
Microbiologia: Correlação clínica e exames microbiológicos de urina, secreção purulentas, exames das DST; Hemocultura: Doença

laboratorial. Parasitologia: Diagnóstico e epidemiologia das parasitas intestinais e do sangue. Imunologia: 
Marcadores sorológicos das doenças infecciosas de notificação compulsória, metologias e princípios; Determinação de citocinas
proteínas de fase aguda: Aplicação dos diagnósticos por biologia molecular e citometria de fluxo, Automação. Controle de qual

Teresina(PI), 06 de outubro de 2011 
 
 
 

Paulo Ivan da Silva Santos  
SECRETÁRIO DE ADMINIS TRAÇÃO  

 
 
 

Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins  
SECRETÁRIA DA SAÚDE 

Cargo:  Agente Superior de Serviços 
 JORNADA 

DE 
TRABALHO 

SALÁRIO(R$) REQUISITO / ESCOLARIDADE PORTADORES
DEFICIÊNCIAS 

- 30h 957,24* 

Curso Superior na respectiva área 
do cargo em Instituição de Ensino 
Superior e reconhecida pelo 
Ministério da Educação e Registro 
no Conselho/Ordem Competente  

- 20h 2.769,50** Curso Superior na respectiva área 
do cargo em Instituição de Ensino 
Superior e reconhecida pelo 
Ministério da Educação, Registro no 
Conselho/Ordem competente e
Especialização na área

01 
24h 

4.027,01** 

- 4.027,01** 

nº 01 ao Edital nº 01/2011, que rege o Concurso Púb lico 
para os Cargos dos Grupos Ocupacionais: Técnico – GOT e Superior- 
GOS do Quadro de Pessoal da Secretaria da Saúde do Estado do 

EAD e Secretaria de Saúde do Estado do Piauí - SESAPI, 
 os seguintes acréscimos ao 

Especialidade s: 

Conteúdo Programático da prova Escrita Objetiva do supracitado Edital, 
Patologista  conforme descrição 

Patologia dos tumores da pele e demais dermatoses. Patologia da mucosa, glândulas salivares e demais tecidos que integram o trato 
digestivo alto. Patologia do trato respiratório baixo. Patologia do timo e demais estruturas mediastinais. Patologia da tireóide, 

paratireóide e demais estruturas cervicais. Patologia do trato gastrointestinal. Patologia hepática, das vias biliares e pâncreas. 
urinário masculino e feminino. Patologia mamária. 

Patologias do sistema linfóide e hematopoética. Patologias das estruturas ósseas, articulares e de partes moles (incluindo 
retroperitônio e mesentério). Patologias dos tumores do SNC e da glândula pituritária. Imunohistoquímica, hibridização "in situ", "FISH" 

Microbiologia: Correlação clínica e exames microbiológicos de urina, secreção purulentas, exames das DST; Hemocultura: Doenças 
laboratorial. Parasitologia: Diagnóstico e epidemiologia das parasitas intestinais e do sangue. Imunologia: 

Marcadores sorológicos das doenças infecciosas de notificação compulsória, metologias e princípios; Determinação de citocinas e 
proteínas de fase aguda: Aplicação dos diagnósticos por biologia molecular e citometria de fluxo, Automação. Controle de qualidade e 

REQUISITO / ESCOLARIDADE  
TAXA 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

Curso Superior na respectiva área 
do cargo em Instituição de Ensino 
Superior e reconhecida pelo 
Ministério da Educação e Registro 
no Conselho/Ordem Competente   

 
80,00 

Curso Superior na respectiva área 
do cargo em Instituição de Ensino 
Superior e reconhecida pelo 
Ministério da Educação, Registro no 
Conselho/Ordem competente e 
Especialização na área 

120,00 


