PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA ESTADO DE MATO GROSSO

QUARTA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020
Edérzio de Jesus Mendes, Prefeito do Município de Jangada, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARA SUPERVISIONAR E
ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, nomeada pela Portaria nº 016 de 24 de
janeiro de 2020, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA
PÚBLICO, aos interessados, QUARTA RETIFICACÃO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO, conforme abaixo
discriminado:
1. Onde se lia:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Nível Superior
 Farmacêutico / Bioquímico
1. Farmacologia Geral: mecanismos moleculares de ação das drogas (Farmacodinâmica) e
farmacocinética. 2. A Política Nacional de Medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e a
Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 3. Farmácia Hospitalar: serviço de farmácia no
âmbito dos hospitais; sistemas de distribuição de medicamentos, fracionamento de
medicamentos; controle de infecção hospitalar; nutrição parenteral; boas práticas de preparo da
terapia antineoplásica; farmacotécnica. 4. O ciclo da Assistência Farmacêutica: seleção;
programação; aquisição; armazenamento; distribuição; prescrição, dispensação e o uso racional
de medicamentos. 5. Noções sobre atividades administrativas e gerenciais na assistência
farmacêutica: planejamento de atividades; elaboração de procedimentos; organização, logística e
administração de materiais médico- hospitalares; acompanhamentos físico financeiros; controle
de estoque; gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. 6. Medicamentos sob controle
especial. 7. Farmácia Clínica: serviços clínicos farmacêuticos no âmbito hospitalar 8.
Medicamentos genéricos, similares e de referência. 9. O exercício e a fiscalização das atividades
farmacêuticas e os princípios de ética profissional. 10. Noções sobre o Programa Nacional de
Segurança do Paciente, a Farmacovigilância e os Estudos de Utilização de Medicamentos.11.
Código de Ética.12. Saúde Pública.
Passa-se a ler:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Nível Superior


Farmacêutico
1. Farmacologia Geral: mecanismos moleculares de ação das drogas (Farmacodinâmica) e
farmacocinética. 2. A Política Nacional de Medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e a
Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 3. Farmácia Hospitalar: serviço de farmácia no
âmbito dos hospitais; sistemas de distribuição de medicamentos, fracionamento de
medicamentos; controle de infecção hospitalar; nutrição parenteral; boas práticas de preparo da
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terapia antineoplásica; farmacotécnica. 4. O ciclo da Assistência Farmacêutica: seleção;
programação; aquisição; armazenamento; distribuição; prescrição, dispensação e o uso racional
de medicamentos. 5. Noções sobre atividades administrativas e gerenciais na assistência
farmacêutica: planejamento de atividades; elaboração de procedimentos; organização, logística e
administração de materiais médico- hospitalares; acompanhamentos físico financeiros; controle
de estoque; gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. 6. Medicamentos sob controle
especial. 7. Farmácia Clínica: serviços clínicos farmacêuticos no âmbito hospitalar 8.
Medicamentos genéricos, similares e de referência. 9. O exercício e a fiscalização das atividades
farmacêuticas e os princípios de ética profissional. 10. Noções sobre o Programa Nacional de
Segurança do Paciente, a Farmacovigilância e os Estudos de Utilização de Medicamentos.11.
Código de Ética.12. Saúde Pública.
 Bioquímico
1.BIOQUÍMICA CLÍNICA: Procedimentos pré−analíticos em laboratórios clínicos: obtenção,
conservação, transporte e manuseio de amostras biológicas destinadas à análise (sangue, urina e
fluidos biológicos). Métodos de dosagens bioquímicas em sangue e outros líquidos biológicos.
Curvas de calibração. Função renal, equilíbrio hídrico eletrolítico e ácido−básico. Gasometria.
Função hepática, correlação com enzimas séricas, metabolismo da bilirrubina. Enzimologia clínica.
Função endócrina: hormônios tiroidianos e sexuais. Compostos nitrogenados não proteicos. Cálcio,
fósforo, magnésio e ferro. Eletroforese de proteínas. Interpretação clínico−laboratorial das
dosagens bioquímicas. Urinálise: análise química, fisica e exame microscópico do sedimento
urinário. 2.MICROBIOLOGIA (Bacteriologia e Micologia). Métodos de esterilização. Técnicas de
coloração, coleta de material, meios de cultura, hemocultura, coprocultura, urocultura, cultura de
secreções, ponta de cateter. Técnicas de semeio, isolamento e identificação de bactérias e fungos
de importância médica. Antibiograma. Antibióticos. Mecanismos de resistência dos
microrganismos aos antibióticos. Interpretação dos exames microbiológicos. 3.IMUNOLOGIA:
Imunoprofilaxia. Métodos para detecção de antigenos e anticorpos. Reações de precipitação,
aglutinação, hemólise, imunofluorescência, Western blot, testes rápidos. Automação em
imunologia (ELISA, nefelometria, turbidimetria, quimioluminescência, citometria de fluxo, PCR−
polimerase chain reaction). Diagnóstico imunológico da AIDS, hepatites virais, sífilis, doença de
Chagas, Dengue, Zika e Chikungunya e respectivas correlações e interpretações clínicas.
4.PARASITOLOGIA: Principais parasitas humanos e respectivos ciclos evolutivos: gêneros
Leishmania, Trypanossoma, Plasmodium, Schistosoma, Giardia, Ascaris, Strongyloides, Enterobius
e família Ancylostomatidae. Métodos de exames parasitológicos de fezes e sangue.
5.HEMATOLOGIA: Técnicas de obtenção de sangue. Anticoagulantes. Automação em Hematologia.
Métodos de coloração de células sanguíneas. Série eritrocitária. Alterações morfológicas dos
eritrócitos, índides hematimétricos. Contagem de reticulócitos. Prova de falcização de hemácias.
Determinação da resistência globular osmótica. Velocidade de hemossedimentação. Eletroforese
de hemoglobinas. Série leucocitária. Contagem global e diferencial de leucócitos. Série plaquetária.
Provas de coagulação. Diagnóstico laboratorial e diferencial de doenças hematológicas.
Interpretação do hemograma. Classificação sanguínea ABOƒRh direta e reversa. Teste de Coombs
direto e indireto, prova cruzada, pesquisa de anticorpos irregulares (PAI). Hemocomponentes e

FONE: (65) 3344-1453
Paço Municipal Julio Domingos de Campos, s/n – Centro – CEP: 78.490-000 – Jangada –
MT E-mail: gabinete@jangada.mt.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA ESTADO DE MATO GROSSO

hemoderivados. 6. Controle de qualidade em laboratórios de Análises Clínicas. 7. Biossegurança
em laboratórios de Análises Clinicas.

Registre-se, Publique-Se e Cumpra-se.
Jangada - MT, 10 de março de 2020.

Edérzio de Jesus Mendes
Prefeito Municipal
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