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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/11 
ERRATA 02/2011 RETIFICA CONTEÚDO PROGRAMATICO   

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/GO, através da Comissão Organizadora de Concurso Público - COCP 
torna público a presente ERRATA para: 
 
1.  Retificar O Item 3 do conteúdo programático especifico referente ao Nível Superior no sentido de acrescentar o 
item 3.11 para o cargo de NUTRICIONISTA, que passam a ser os seguintes: 
 
“3.11 - NUTRICIONISTA: Fundamentos da Nutrição: conceito e objetivos; importância da nutrição no processo de 
desenvolvimento; nutrientes: definição, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, fontes, transporte 
e excreção. 2- Nutrição do Ciclo Vital: nutrição na gravidez e lactação, nutrição de bebês; cuidado nutricional do 
recém-nascido de baixo peso; nutrição na infância e na adolescência; nutrição do envelhecimento. 3- Técnica 
Dietética: Alimentos: conceitos, coleção, preparo, aquisição, conservação e custos; características físicas, químicas e 
físico-químicas dos alimentos preparados; planejamento, produção e distribuição de refeições; avaliação. 4- 
Administração de Serviços de Alimentação: estrutura administrativa dos serviços; recursos humanos; áreas físicas: 
preparo, distribuição, lactário e administração; equipamentos e instalações; direção dos serviços: comando e 
supervisão do pessoal- seleção e treinamento; controle do serviço: técnico-administrativo, sanitário, econômico e 
financeiro; ética profissional. 5- Avaliação Nutricional: tipos: qualitativo e quantitativo, individual e familiar; 
avaliação da dieta de grupos em período de risco: métodos qualitativo e semi -quantitativo; avaliação do estado 
nutricional de comunidade: métodos, indicadores e dados demográficos, consumo de alimentos e graus de 
desnutrição; avaliação de consumos e hábitos alimentares. 6- Educação Nutricional: conceitos, objetivos e aspectos 
sócio-econômico-culturais; antropologia social e conduta alimentar; hábitos alimentares regionais: fundamentos, 
evolução e modificação; programa de educação nutricional de trabalhadores e seus familiares. 7- Dietoterapia: 
modificação da dieta normal para atendimento ao enfermo; métodos especiais de alimentação; cuidados 
nutricionais na doença; interação entre drogas e nutrientes; doenças da cavidade oral, esôfago e estômago; cuidado 
nutricional nos distúrbios intestinais, nas doenças hepáticas, sistema biliar e pâncreas exócrino; stress fisiológico: 
traumatismo, sépse, queimaduras e cirurgia; métodos de suporte nutricional; cuidado nutricional congestivo, na 
doença renal, na doença neoplástica, na AIDS, na alergia e intolerância alimentar, no distúrbio metabólico, na 
hipertensão. 8- Higiene e Segurança no Trabalho: evolução, história, conceituação e legislação de interesse do 
nutricionista; normas legais e técnico-operacional de higiene e segurança no trabalho em refeitórios, cozinha, 
cantinas e demais locais de refeição nos órgãos municipais.” 
 
 
 
Este edital de ERRATA é publicado no placar da Prefeitura e no site  www.consultarconcursos.com.br de divulgação 
do certame. 
 
 

Santa Rosa, 14 de Setembro de 2011. 
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