PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL 001/2007 E SEUS ANEXOS
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE, através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão
de Pessoas, torna público aos candidatos interessados ao Concurso Público, que nesta data, foram
retificados as seguintes informações do Edital 001/2007 e anexos 2 e 3:
No Edital (página 11) na denominação do cargo da Sr. Fabio Luis de Oliveira, onde se lê “Secretaria de
Administração e Recursos Humanos” leia-se “Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas”;
No anexo 2, item “A” (Cargos de Administração Geral – Nível Superior) na descrição dos cargos de
Economista e de Engenheiro - Químico, incluiu-se a Escolaridade e os Requisitos, passando a constar as
seguintes informações:
CARGO: ECONOMISTA
É responsável pela previsão da receita, análise de balanços mensais, realização de levantamento das
despesas por órgão, projeção de cenários a partir de dados internos e de mercado, bem como elaborar
demonstrativos, relatórios, pesquisas, análises e acompanhamento das contas da prefeitura, colaborando
na tomada de decisões gerenciais, qualidade nos serviços e redução de burocracia e custos.
Formação: Ensino Superior em Economia e Registro no Conselho.
CARGO: ENGENHEIRO
FUNÇÃO: QUÍMICO
É responsável pela coordenação e execução da fiscalização de empresas, residências e outros
estabelecimentos, verificando itens que possam causar poluição, bem como pela análise de projetos e pelo
atendimento de reclamações relativas a poluição ambiental, objetivando proteção do meio ambiente e
melhora da qualidade de vida.
Formação: Ensino Superior em Engenharia Química e Registro no Conselho.
No anexo 3, item “A” (Cargos de Administração Geral – Nível Superior) no conteúdo da Prova de
Conhecimentos Específicos para o cargo de Médico - Oftalmologista onde se lê:
“1424 - MÉDICO - OFTALMOLOGISTA – PMJ
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências
clínicas e cirúrgicas. Ética e legislação profissional. Relação médico-paciente. Mecanismos de ação e
efeitos colaterais dos antibióticos, corticóides e anti-hipertensivos. Controle de infecções hospitalares.
Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções da órbita. Afecções das pálpebras. Afecções das vias
lacrimais. Afecções do cristalino. Afeções do trato uveal. Anomalias da refração. Manifestações oculares em
doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares em doenças sistêmicas. Noções de Anatomia e
Fisiologia ocular. Traumatismos oculares. Tumores oculares. Instrumentação para operacionalização de
exames de auxlio diágnóstico, tais como biometria ultrassônica, retinografia (Angiografia) colorida e
fluorescente, fotocoagulação a lazer, campimetria computadorizada e mapeamento de retina; princípios
básicos, aplicação e utilidade.
Prova Prática: Não há.”
Leia-se:
“1424 - MÉDICO - OFTALMOLOGISTA – PMJ
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências
clínicas e cirúrgicas. Ética e legislação profissional. Relação médico-paciente. Mecanismos de ação e
efeitos colaterais dos antibióticos, corticóides e anti-hipertensivos. Controle de infecções hospitalares.
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Anatomia e embriologia do globo ocular e da órbita. Desenvolvimento visual. Vias ópticas visuais e campos
visuais. Exame ocular da criança. Traumatismo ocular e corpos estranhos. Retinopatia da prematuridade.
Glaucoma congênito. Acuidade visual e vícios da refração ocular. Patologias do cristalino e tratamento.
Semiologia e tratamento das patologias de motilidade ocular. Pressão intraocular e hidrodinâmica do humor
aquoso. Semiologia e patologias do sistema lacrimal e tratamento. Patologias do corpo vítreo e da retina e
tratamento. Afecções da conjuntiva e pálpebras mais freqüentes. Retinoblastoma. Alterações oculares na
hipovitaminose.
Prova Prática: Não há.”
No anexo 3, item “E” (Cargos do Magistério) no título das provas de conhecimentos específicos para os
cargos de Magistério, onde se lê:
“PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES:”
Leia-se:
“PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES:”

Joinville (SC), 06 de março de 2007.

Fábio Luís de Oliveira
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas – Interino
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