ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE RIO MARIA
PREFEITURA DE RIO MARIA
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 02/2013/PMRM
O Prefeito Municipal de Rio Maria usando de suas atribuições legais torna público, para ciência dos
interessados, a retificação no Edital n° 01/2013/PMRM que visa o provimento de cargos do quadro
de pessoal da Prefeitura Municipal, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os
demais itens/subitens e anexos do edital supracitado.
Onde se Lê
5.1. As inscrições na Modalidade Online (via Internet) poderão ser realizadas no endereço eletrônico
http://www.fadesp.org.br, no período entre 10 horas do dia 21 de janeiro de 2013 e 23h59 do dia 18
de fevereiro de 2013.
Leia-se
5.1. As inscrições na Modalidade Online (via Internet) poderão ser realizadas no endereço eletrônico
http://www.fadesp.org.br, no período entre 10 horas do dia 21 de janeiro de 2013 e 23h59 do dia 11
de março de 2013.
Onde se Lê
5.4. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 18
de fevereiro de 2013.
Leia-se
5.4. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 12
de março de 2013.
Onde se Lê
5.7. Após o acatamento da inscrição, a sua confirmação, com a disponibilização do cartão de
inscrição com a lotação do candidato no local em que realizará a prova objetiva, estará disponível no
site da Fadesp, no endereço eletrônico www.fadesp.org.br, no período de 25 a 28 de fevereiro de
2013.
Leia-se
5.7. Após o acatamento da inscrição, a sua confirmação, com a disponibilização do cartão de
inscrição com a lotação do candidato no local em que realizará a prova objetiva, estará disponível no
site da Fadesp, no endereço eletrônico www.fadesp.org.br, no período de 19 a 22 de março de
2013.
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Onde se lê
6.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas no dia 10 de março de 2013,
no turno da manhã, das 8 às 12h (horário local), para todos os cargos/secretaria/lotação de Nível
Superior e Nível Fundamental Completo, e, no turno da tarde, das 14h30 às 18h30 (horário local),
para os cargos/secretaria/lotação de Nível Alfabetizado e Nível Médio. Desta forma o candidato
poderá se inscrever, separadamente, e realizar as provas objetivas nos dois períodos, para
cargos/secretaria/lotação de nível de escolaridade em horários de provas diferentes.
Leia-se
6.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas no dia 31 de março de
2013, no turno da manhã, das 8 às 12h (horário local), para todos os cargos/secretaria/lotação de
Nível Superior e Nível Fundamental Completo, e, no turno da tarde, das 14h30 às 18h30 (horário
local), para os cargos/secretaria/lotação de Nível Alfabetizado e Nível Médio. Desta forma o
candidato poderá se inscrever, separadamente, e realizar as provas objetivas nos dois períodos,
para cargos/secretaria/lotação de nível de escolaridade em horários de provas diferentes.
Onde se Lê
ANEXO I
TABELA DE CARGOS
[...]
Emprego

Síntese
Atividades

Farmacêutico e Bioquímico – Sec. de Saúde
Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos e viabilizar a
implementação da Assistência Farmacêutica no Programa Saúde da Família.
Selecionar, programar, armazenar e distribuir medicamentos e insumos com
garantia de qualidade dos produtos e serviços. Cabe aos profissionais dos
núcleos acompanhar e avaliar a medicação a ser ministrada, até mesmo dos
fitoterápicos e homeopáticos. A meta é obter uma utilização racional de
medicamentos voltada para a melhoria da qualidade de vida da população.
Assistência Farmacêutica visa fortalecer a inclusão da atividade farmacêutica e
do farmacêutico às equipes de Saúde da Família. Manipular drogas de várias
espécies; aviar receitas, de acordo com as prescrições médicas; manter
registros do estoque de drogas; fazer requisições de medicamentos, drogas e
das
materiais necessários à farmácia; conferir, guardar e distribuir drogas e
abastecimentos entregues à farmácia; ter sob sua custódia drogas tóxicas e
narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e
aviamento do receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras dentro de
sua competência; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à
execução das atividades próprias do cargo; administrar e organizar o
armazenamento de produtos farmacêuticos e medicamentos, adquiridos pelo
Município; controlar e supervisionar as requisições e/ou processos de compra de
medicamentos e produtos farmacêuticos; prestar assessoramento técnico aos
demais profissionais da saúde, dentro do seu campo de especialidade; participar
nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária; executar
tarefas afins.
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Nível
Escolaridade
Requisito(s)
investidura
cargo

de

Nível Superior

para Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em
no Farmácia expedido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério
da Educação e Registro no Órgão de Classe.

Carga Horária

40 horas semanais

Salário base

R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Localidade

Zona urbana

Vagas

02 (duas)
[...]
Leia-se
ANEXO I
TABELA DE CARGOS
[...]

Emprego

Síntese
Atividades

Nível
Escolaridade
Requisito(s)
investidura

Farmacêutico e Bioquímico – Sec. de Saúde
Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos e viabilizar a
implementação da Assistência Farmacêutica no Programa Saúde da Família.
Selecionar, programar, armazenar e distribuir medicamentos e insumos com
garantia de qualidade dos produtos e serviços. Cabe aos profissionais dos
núcleos acompanhar e avaliar a medicação a ser ministrada, até mesmo dos
fitoterápicos e homeopáticos. A meta é obter uma utilização racional de
medicamentos voltada para a melhoria da qualidade de vida da população.
Assistência Farmacêutica visa fortalecer a inclusão da atividade farmacêutica e
do farmacêutico às equipes de Saúde da Família. Manipular drogas de várias
espécies; aviar receitas, de acordo com as prescrições médicas; manter
registros do estoque de drogas; fazer requisições de medicamentos, drogas e
das
materiais necessários à farmácia; conferir, guardar e distribuir drogas e
abastecimentos entregues à farmácia; ter sob sua custódia drogas tóxicas e
narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e
aviamento do receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras dentro de
sua competência; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à
execução das atividades próprias do cargo; administrar e organizar o
armazenamento de produtos farmacêuticos e medicamentos, adquiridos pelo
Município; controlar e supervisionar as requisições e/ou processos de compra de
medicamentos e produtos farmacêuticos; prestar assessoramento técnico aos
demais profissionais da saúde, dentro do seu campo de especialidade; participar
nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária; executar
tarefas afins.
de

Nível Superior

para Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em
no Farmácia expedido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério
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cargo

da Educação e Registro no Órgão de Classe.

Carga Horária

40 horas semanais

Salário base

R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Localidade

Zona urbana

Vagas

01 (uma)

Emprego

Síntese
Atividades

Nível
Escolaridade

Biomédico – Sec. de Saúde
Descrição Sintética: atuar em equipes de saúde, em nível tecnológico,
nas atividades complementares de diagnósticos; interpretar e
desenvolver exames laboratoriais clínicos e análises ambientais, bem
como planejá-los e gerenciá-los; exercer assessoramento ou
responsabilidade técnica no âmbito de sua competência;
Descrição Analítica: realizar coletas e análises de amostras biológicas,
exames de citologia esfoliativa, análises físico-químicas e microbiológicas
para o meio ambiente, análises de alimentos, análise de água e efluentes;
das produzir e analisar bioderivados; vistoriar, peritar, avaliar e elaborar
laudos ou pareceres relativos ao âmbito de sua competência; preparar
amostras; atuar em banco de sangue; realizar exames por imagem e
procedimentos de radioterapia; produzir vacinas, biofármacos e
reagentes; efetuar circulação extracorpórea assistida; realizar atividades e
exames dentro de padrões de qualidade e normas de segurança;
comunicar-se com pacientes, equipes de saúde e comunidade; participar
de equipes multidisciplinares; planejar e elaborar programas de controle
ambiental no âmbito de sua competência; executar tarefas afins, inclusive
as editadas no respectivo regulamento da profissão.
de

Nível Superior

Requisito(s) para Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em
investidura
no Biomedicina expedido por instituição de ensino superior credenciada pelo
cargo
Ministério da Educação e Registro no Órgão de Classe.
Carga Horária

40 horas semanais

Salário base

R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Vagas

01 (uma).

[...]
Onde se lê
ANEXO II
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CONCURSO PÚBLICO – Edital N.º 001/2013/PMRM
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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NÍVEL SUPERIOR
[...]
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
[...]
Leia-se
ANEXO II
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CONCURSO PÚBLICO – Edital N.º 001/2013/PMRM
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
NÍVEL SUPERIOR
[...]
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
BIOMÉDICO
1. NOÇÕES GERAIS DE MORFOFISIOLOGIA HUMANA. Organização morfofuncional
macroscópica dos órgãos e sistemas. Embriologia geral: gametogênese e fecundação;
desenvolvimento inicial, morfogênese e organogênese. Tecidos básicos: epitelial, conjuntivo,
nervoso, muscular, hematopoiético e sangüíneo. Fisiologia dos sistemas.
2. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR. Bases moleculares da constituição celular. Estrutura
e função dos componentes celulares. Formação e armazenamento de energia. Trocas entre a
célula e o meio. Expressão gênica.
3. BASES GERAIS DAS ANÁLISES CLÍNICAS. Métodos eletroforéticos e fotométricos.
Centrifugação. Diagnóstico laboratorial envolvendo interpretação microscópica dos diversos
materiais patológicos ou não, enviados ao laboratório de microbiologia (bacteriologia e
micologia), de imunologia, hematologia, parasitologia. Microbiologia - Características gerais
das bactérias e fungos: morfologia, estruturas, nutrição e genética. Controle das populações
bacterianas. Características morfológicas, bioquímicas e antigênicas dos agentes etiológicos
das principais doenças infecciosas. Virologia Básica e Clínica: Biologia Geral dos vírus
(classificação e organização viral). Estratégias de replicação de vírus de DNA e RNA.
Sarampo, Caxumba e Rubéola. Vírus oncogênicos, HIV. Herpes. Coronavírus, Rinovírus e
SARS. Influenza. Parainfluenza. Vírus respiratório sincicial. Dengue e Febre Amarela.
Adenovírus. Rotavírus. Raiva. Vírus causadores de diarréia. Hepatites virais. Parasitologia
Médica: Morfologia, patogenia, patologia, sintomatologia e profilaxia Giardíase e
Tricomoníase, Amebíase e Tricuríase, Ancilostomoses, Estrongiloidíase, Toxocaríase,
Leishmanioses, Toxoplasmose, Tripanosomoses, Malária, Esquistossomose e Fasciolose,
Filarioses, Hidatiose e Equinococose, Artrópodos. Imunologia: Células, tecidos e órgãos
linfóides. Imunidade inata e adaptativa. Inflamação. Apresentação de antígenos. Biologia dos
linfócitos T e B. Antígenos - Reconhecimento dos antígenos pelos fagócitos, linfócitos T e B.
Complexo Principal de Histocompatibilidade. Cooperação Celular. Reações de
hipersensibilidade. Regulação da resposta imune. Reações antígeno-anticorpo. Ensaios
imunológicos (análise e interpretação das reações imunológicas). Imunoprofilaxia.
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Autoimunidade. Imunodeficiências. Hematologia: Hematopoiese, Anemias (conceito,
classificação e investigação laboratorial), Anemias carenciais, Anemias hemolíticas,
Leucemias e Linfomas (fisiopatologia, atualização diagnóstica), Hemostasia, fibrinólise e
doenças das plaquetas.
4. BIOSSEGURANÇA E BIOÉTICA. Histórico e fontes de informação em biossegurança. Boas
práticas laboratoriais. Níveis de biossegurança. Equipamentos de proteção individual e
coletiva. Mapas de risco. Segurança química e biológica. Resíduos industriais e de serviços
de saúde. Bioética: origens, fundamentos e princípios. Moralidade, ética e educação. Ética
profissional. Comissões de ética profissional, comitês de bioética e comitês de ética em
pesquisa. Ética em pesquisa com seres humanos e com outros animais. Bioética frente à
clonagem de organismos, ao uso de células tronco e à transgenia.
[...]
Rio Maria (PA), 18 de fevereiro de 2013
Walter José da Silva
Prefeito Municipal de Rio Maria
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