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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/11 
ERRATA  DO QUADRO DE CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMATICO  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/GO, através da Comissão Organizadora de Concurso Público - COCP 
torna público a presente ERRATA para: 
 
1. Retifica os requisitos do cargo de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO que passam ser: Ensino Médio completo 
e Curso de ACD com registro no Conselho Regional Odontologia – CRO. 
 
2. Retificar os itens 16.1, 17.1, 18.1, 19.1 e 20.1 do ANEXO I do Edital que passam vigorar com a seguinte redação: 
“16. Cargo: FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA 16.1 Requisitos para provimento: Ensino Médio Completo. 17. Cargo: 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 17.1 Requisitos para provimento: Ensino Médio Completo mais Curso Técnico de 
Enfermagem - Coren. 18. Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM; 18.1 Requisitos para provimento: Ensino Médio 
Completo mais Curso Técnico de Enfermagem - Coren.;19. Cargo: TÉCNICO EM LABORATÓRIO ;19.1 Requisitos para 
provimento: Ensino Médio mais Curso Técnico Profissionalizante.;20. Cargo: TÉCNICO EM RADIOLOGIA;20.1 
Requisitos para provimento: Ensino Médio Completo mais Curso Técnico na área de RX, com registro no órgão da 
classe”. 
 
3. Retificar os itens 3.3; 3.4; 3.9; 4.5 e 4.6 do Anexo IV do Edital  respectivamente quanto ao conteúdo programático  
específicos dos cargos  de Enfermeiro – PSF ; Farmacêutico e Professor PII 40 e 30 Horas, Pedreiro; e Técnico em 
Laboratório; ainda acrescentar o item 4.6 - conteúdo programático específico do nível fundamental completo para o  
cargo de Mecânico de Manutenção, que passam a ser os seguintes: 
 
“3.3 – ENFERMEIRO – PSF - Introdução à Enfermagem: Fundamentos de Enfermagem. Exercício de Enfermagem: 
Código de ética dos profissionais de Enfermagem. Legislação profissional – COREN. Programa Nacional de 
Imunização: Considerações Gerais. Calendário de Vacinação para o Estado de Goiás. Vacinação contra as doenças 
imunopreviníveis. Cadeia de frio. Meios de desinfecção e esterilização. Administração Aplicada à Enfermagem: 
Administração em Enfermagem. Supervisão em Enfermagem. Enfermagem em pronto-socorro: Considerações Gerais 
sobre pronto atendimento: a) Definição de urgência e emergência; b) Prioridade no tratamento; c) Princípios para 
um atendimento de urgência e emergência. Assistência de Enfermagem nas Urgências: a) do aparelho respiratório; 
b) do aparelho digestivo; c) do aparelho cardiovascular; d) do aparelho locomotor e esquelético; e) do sistema 
nervoso; f) ginecológicas e obstétricas; g) dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; h) psiquiátricas; i) do 
aparelho urinário. Atenção Básica à Saúde: Atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento 
materno, alimentação, doenças diarréicas e doenças respiratórias). Atenção à Saúde da Mulher (Pré–Natal, parto, 
puerpério, prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar). Atenção à Saúde do Adulto (Hipertensão 
Arterial e Diabetes Mellitus). Assistência de Enfermagem em Queimaduras. Assistência de Enfermagem em 
intoxicações exógenas (alimentares, medicamentosas, envenenamentos). Assistência de Enfermagem em picadas de 
insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas). Assistência de pacientes: posicionamento 
e mobilização.CONHECIMENTO GERAIS DA ÁREA DE SAÚDE: Diretrizes e Bases da Implantação do SUS. Constituição 
da República Federativa do Brasil – rel. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma sanitária e modelos assistências de saúde. 
Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à 
saúde. Doenças de notificação compulsória. Constituição da República Federativa do Brasil – arts. 196 a 200. Lei no 
8080, de 19 de setembro de 1990. Lei no 8142, de 28 de setembro de 1990. Portaria MS no 2203, de 05 de 
novembro de 1996 – NOB SUS 01/96. Portaria MS no 3925, de 13 de novembro de 1998 – Manual para a 
organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Portaria MS nº 95, de 26.01.2001.” 
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“3.4 FARMACÊUTICO - Dimensionamento e controle de estoques. Padronização de medicamentos.  Classificação e 

codificação de materiais.  Boas práticas de estocagem de medicamentos: Estocagem de medicamentos Termolábeis; 

Estocagem de medicamentos imunosorológicos; Estocagem de medicamentos de controle especial; Sistemas de 

distribuição de medicamentos. Importância, Aspectos econômicos e financeiros.  Garantia da qualidade e manuais 

de políticas e procedimentos operacionais padrão; Epidemiologia dos erros na medicação e estratégia de prevenção;  

A prescrição médica;  Esquemas de manutenção de soro;  Diluição de medicamentos; Estabilidade dos 

medicamentos; Preparação de misturas parenterais. Terapia Nutricional Parenteral e Enteral; Terapia Antineoplásica 

- Quimioterapia; Farmácias Satélites: Serviços especializados em dispensação de materiais e medicamentos; Diluição 

de Germicidas e Correlatos.  A importância do controle microbiano; Desinfecção e esterilização;  Detergentes;  

Desinfetantes;  Uso racional de antibióticos. Comissão de Controle de Infecções; A farmácia e o controle de 

infecções; Resolução RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007. Regulamento que institui as boas práticas de manipulação 

em farmácia – BPMF; Manipulação de sólidos; Manipulação de líquidos e semi-sólidos;  Portaria 344 de 12 de maio 

de 1990. Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 11. RDC Nº 67, 08 de 

outubro de 2007- aprova o regulamento técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para manipulação de 

medicamentos em farmácia, estabelecendo as BPM; Princípios Gerais da Farmacologia.  Quimioterapia das Doenças 

Microbianas/ Neoplásicas e Parasitárias Classe Terapêutica dos Medicamentos.  Vias de administração de Formas 

Farmacêuticas.  Farmacocinética e biodisponibilidade. Reações Adversas a Medicamentos. Interações e 

Incompatibilidades Medicamentosas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à 

Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar; Código de Ética Profissional.” 

“3.9 – PROFESSOR P II (30 E 40 HORAS) - A natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política e 
educacional, caracterização e concepções básicas da ciência psicológica, as principais escolas de psicologia e seu 
aproveitamento no processo de aprendizagem, o papel social da escola, as influências das teorias psicológicas na 
Educação, a percepção do sujeito nos diversos enfoques: empirista, inatista, interacionista, psicologia genética: 
estudo do desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança e do adolescente e suas implicações prático-
pedagógicas, a relação entre Aprendizagem e Desenvolvimento em Vygotsky: contribuição para o ensino escolar, 
Pedagogia de Projeto: conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, Planejamento e Projeto Pedagógico da 
Escola, Concepções de currículo, Gestão Democrática, Avaliação e Aprendizagem, Avaliação Continua, investigativa e 
diagnóstica, Avaliação como momento de aprendizagem, paradigma da avaliação emancipatória, As grandes 
questões da Escola Pública atual: acesso e permanência, reprovação e evasão, Tendências atuais da Administração 
Escolar, da Supervisão e da Orientação Educacional. Didática e Legislação: A didática na formação do educador; 
planejamento educacional e planejamento do ensino; o planejamento do ensino e a realidade escolar; a avaliação do 
processo seletivo x aprendizagem; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90). Constituição da República 
Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988 - Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 
230. (227 a 229); Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007- Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação 35 Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; Resolução CNE/CEB Nº 2, DE 11 de setembro de 2001. Institui 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica; Decreto nº 6.094/07 - Dispõe sobre a 
implementação do Plano de Metas Todos pela Educação.Resolução CNE nº 01/01 - Diretrizes para a Educação 
Especial. Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Resolução CNE/CEB nº 02/98 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Fundamental; Parecer CNE/CEB nº 17/01 e Resolução CNE/CEB nº 02/01 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial; Parecer CNE/CP nº 03/04 e Resolução CNE/CP nº1/04 - Institui as diretrizes 
curriculares nacionais para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
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Brasileira e Africana. PCN’s e orientações curriculares nacionais. Estatuto do Servidor Público do Município e do 
Estatuto do Magistério. Plano de Carreira do Magistério. Lei Orgânica do Município.” 
 
4.5 – PEDREIRO - Conhecimentos das ferramentas, Equipamentos e materiais utilizados na atividade; 
Conhecimentos da Função na execução de trabalhos de alvenaria e concretos; Normas de segurança; 
Conhecimentos do sistema de metragem linear; Cubicagem; Conhecimentos dos materiais; Concretagem; 
Preparação de massas; Noções de assentamento de tijolos. Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas 
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Higiene pessoal e com todo 
o material mantido sobre a sua responsabilidade; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de pedreiro. Noções de segurança no trabalho. 
 
“4.6 – MECÂNICO DE MANUTENÇÃO -  Sistema de admissão e escapamento, sistema de refrigeração, sistema de 
alimentação, sistema de lubrificação, sistema elétrico, conjunto de direção, pneus (alinhamento, balanceamento, 
função, tempos, rodízios) motores (tipos, tempo, regulagem e peças), carrocerias (função), EPIs, noções de 
segurança no trabalho, primeiros socorros. Reparos e ajustamento de motores a combustão de baixa e alta 
compressão, movidos a gasolina, óleo diesel ou outros conjuntos mecânicos de automóveis, caminhões, tratores, 
patrol, rolo compactador, geradores de eletricidades e outros. Consertos de transmissão hidramática, tubo 
compressor, sistema de comando hidráulico e outros. Equipamentos que auxiliam no desenvolvimento do trabalho. 
Relações Humanas e interpessoais.” 
 
“4.6 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO - Conhecimentos em metodologia das análises bioquímicas utilizadas na rotina 
laboratorial: glicose, uréia, creatinina, ácido úrico, colesterol total, hdl colesterol, triglicerídeos, bilirrubinas, 
hemoglobina glicolisada, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, alt, ast, fosfatase alcalina e fosfatase ácida 
prostática; Aparelhagem de uso nas rotinas do laboratório de análises clínicas: banho-maria, centrífugas (macro e 
micro), balança de precisão, agitador de kline, fotômetro de chama, espectofotômetro, estufas, microscópios; 
Conhecimento em LCR (citometria com diferencial), glicose, proteína e cloreto; Líquido Ascítico (citometria com 
diferencial), proteína, mucoproteína, colesterol e LDH; Bacteriologia: Técnicas de coleta de material específicas da 
área; Coloração de GRAM e ZIEHL; Preparo de meios de cultura; Técnica de semeadura; Exame a fresco de secreções 
vaginais e uretrais. Uroanálise Exame de sumário de urina (EAS): Exame físico: cor, aspecto, densidade; Exame 
químico: PH, Glicose, Proteínas, Corpos cetônicos, Sangue, Bilirrubina; Sedimentoscopia: citar e reconhecer os 
principais elementos encontrados na urina. Dosagens bioquímicas da urina: Proteína, Creatinina e Ácido úrico; 
Coproparasitologia: Métodos de concentração; Ovos e cistos (citar e reconhecer os mais comuns no meio);  
Hematologia: Noções gerais sobre hemograma; Reticulócitos; Coagulograma (tempo de coagulação, tempo de 
sangramento, retração do coágulo tempo de protrombina e tempo de trombomplastina parcial ativada; VHS; 8. 
Coleta de sangue e noções de biossegurança; Imunodiagnóstico; Exames sorológicos através de ensaios: Floculação 
(VDRL); Aglutinação (PCR, DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO DE GRAVIDEZ); Elisa (Hepatite, Chagas, Toxoplasmose, 
Rubéola, Citomegalomavírus); Imuno-hematologia: Tipagem sangüínea ABO e Rh; COOMBS direto e indireto; 
Pesquisa de anticorpos irregulares. Química Geral.  Química Orgânica. Noções básicas de informática: Editores de 
textos e planilhas eletrônicas, conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows, conhecimentos 
básicos de Desktop (Área de Trabalho), conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios), utilização do 
Windows Explore: (copiar, mover arquivo, criar diretórios), conhecimentos básicos de Internet, Word; Excel; Access. 
 
Este edital de ERRATA é publicado no placar da Prefeitura e no site  www.consultarconcursos.com.br de divulgação 
do certame. 
Santa Rosa, 12 de Setembro de 2011. 

 
WELTON LEITE DE LIMA 

Presidente da COCP                                                      

http://www.consultarconcursos.com.br/

