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Retificação nº 02 ao Edital 01/2019

O Prefeito Municipal de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
resolve alterar o Anexo III do Edital nº 01/2019, conforme se segue:
Os Conhecimentos Específicos dos cargos de Técnico de Laboratório em Análises Clínicas e
Técnico em Eletricidade, passam a vigorar com a seguinte redação:
TÉCNICO DE LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS
1. Noções de Técnicas Laboratoriais: preparo de soluções, cálculos de laboratório e preparo de
reagentes. Diluição, soluções peso/volume (p/v), volume/volume (v/v), soluções molares noções
básicas de microscopia. 2. Biossegurança: boas práticas de laboratório, agentes de risco em
laboratório: agentes biológicos, agentes químicos; classificação de risco químico e biológico,
equipamentos de proteção individual e coletiva, procedimentos para descarte de resíduos gerados
em laboratório; agentes químicos e físicos para inativação de agentes biológicos, limpeza,
desinfecção, antissepsia e esterilização. 3. Bioquímica clínica: determinações bioquímicas,
Química do sangue: anticoagulantes, métodos de desproteinização e dosagens bioquímicas do
sangue, provas funcionais, imunoensaios, enzimologia clínica; Exame de urina: exame físico,
químico qualitativo, microscópico e bacteriológico, análise de cálculos; Exame de fezes: pesquisa de
parasitos, conservantes, exame macro e microscópico, colorações, concentração de ovos e cistos,
identificação bioquímica; Exame do líquido sinovial. 4. Microbiologia: Boas práticas
microbiológicas, meios de cultura, esterilização em laboratório de análises clínicas; Técnica
bacteriológica: exame direto ao microscópio, colorações; Exame bacteriológico de fezes: líquidos
conservadores, meios de enriquecimento, meios seletivos; Culturas de material do trato
geniturinário; culturas de material da garganta e do escarro; Hemoculturas; Exame do líquido
cefalorraquidiano; Técnica micológica: líquidos clareadores, cultura, meios líquidos, meios sólidos.
5. Imunologia: provas sorológicas; reações de precipitação, aglutinação, hemólise,
imunofluorescência; eletroforese. 6. Hematologia: colheita de material, elementos figurados do
sangue, estudo dos glóbulos vermelhos, imunohematologia, hemostasia, métodos de coloração,
métodos de contagem.
TÉCNICO EM ELETRICIDADE
Fundamentos de eletricidade; Grandezas fundamentais da eletricidade; Eletrodinâmica; Magnetismo
e eletromagnetismo; Resistência, capacitância e indutância; Leis e teoremas da eletricidade;
Dispositivos semicondutores, diodos, retificadores; Fator de potência; Correção de fator de potência;
Instrumentos e técnicas de medição elétrica; Sistemas de alimentação elétrica; Subestação;
Demanda para instalações elétricas residenciais/prediais, enquadramento tarifário; Dispositivos e
equipamentos para instalação elétrica predial/residencial; Materiais e componentes elétricos para
instalações elétricas (condutores, contatores, disjuntores, relés, interruptores, lâmpadas, fusíveis
disjuntor DR e etc); Transformadores de potencial e corrente; Dispositivos de manobra, sinalização e
proteção; Diagramas elétricos unifilares e multifilares; Aterramento elétrico; Sistema de proteção
contra descargas atmosféricas (SPDA); Características construtivas e funcionais de máquinas
elétricas em corrente alternada (geradores elétricos, motores síncronos, assíncronos); Acionamentos
para motores elétricos; Partida de motores elétricos; Chaves de partida de motores com tensão
reduzida (chave compensadora, estrela-triângulo, soft-starter e inversores de frequência);
Controladores lógicos programáveis; Elementos de manutenção elétrica; Operação e manutenção
preventiva e corretiva; Noções de primeiros socorros; NBR 5410, NBR 5419.
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O Núcleo Comum de Legislação do SUS para os cargos de Assistente Social; CirurgiãoDentista (Clínico Geral, Endodontista e Periodontista); Educador Físico; Enfermeiro;
Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico (todas especialidades); Médico
Veterinário; Psicólogo passa a vigorar com a seguinte redação:
A Saúde Pública no Brasil. História das políticas de saúde no Brasil: retrospectiva; reforma sanitária.
Sistema Único de Saúde (SUS). Fundamentos do SUS. Diretrizes e bases da implantação do SUS.
Regulamento técnico da Atenção ás Urgências (Diretrizes Gerais e Componentes da Rede
Assistencial). Gestão do SUS: diretrizes para a gestão do SUS; Descentralização; Regionalização;
Financiamento; Regulação; Participação Popular; Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras
do SUS; Planejamento e Programação; Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria. Política Nacional
da Atenção Básica (2011 e 2017). Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde.
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Modelos de atenção à saúde. Constituição
brasileira (art. 196 a 200). Redes de Atenção à Saúde. Atenção Primária à Saúde. Vigilância em Saúde.
Promoção à saúde. Controle social: conselhos e conferências municipais de saúde. Estratégia de
Saúde da Família. Determinantes Sociais em Saúde. Política nacional de humanização. Sistemas de
informação em saúde. Doenças de notificação compulsória.
O Núcleo Comum de Legislação do SUS para os cargos de Auxiliar em Saúde Bucal; Técnico
de Laboratório de Análises Clínicas; Técnico de Prótese Dentária; Técnico em Enfermagem;
Técnico em Radiologia é o disposto a seguir:
A Saúde Pública no Brasil. História das políticas de saúde no Brasil: retrospectiva; reforma sanitária.
Sistema Único de Saúde (SUS). Fundamentos do SUS. Diretrizes e bases da implantação do SUS.
Regulamento técnico da Atenção ás Urgências (Diretrizes Gerais e Componentes da Rede
Assistencial). Política Nacional da Atenção Básica (2011 e 2017). Organização da Atenção Básica no
Sistema Único de Saúde. Prevenção de doenças. Modelos de atenção à saúde. Constituição
brasileira (art. 196 a 200). Redes de Atenção à Saúde. Atenção Primária à Saúde. Vigilância em Saúde.
Promoção à saúde. Controle social: conselhos e conferências municipais de saúde. Estratégia de
Saúde da Família. Determinantes Sociais em Saúde. Política nacional de humanização.
Fica suprimida dos cargos de Fiscal de Obras e Fiscal de Posturas a parte que menciona
Plano Diretor.

Evaldo Ribeiro de Barros
Prefeito Municipal

Itanhandu, 11 de fevereiro de 2020.

