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EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO Nº 002/2011
PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUCANO, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, prorroga as inscrições do concurso público para provimentos de
cargos efetivos até o dia 18 de março às 17h, assim como:
- altera a quantidade total de vagas do cargo de Enfermeiro para 10 vagas;
- altera o conteúdo programático do cargo de Farmacêutico, conforme consta no
Anexo I deste edital.
- acresce o cargo de Guarda Municipal com 10 vagas conforme consta no anexo
II deste Edital;

Gabinete do Prefeito,

Tucano - Bahia, 04 de março de 2011.

José Rubens de Santana Arruda
Prefeito Municipal
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ANEXO I
Cargo de Farmacêutico:
Conhecimentos Específicos: Anatomia e fisiologia humana, farmácia hospitalar,
gerenciamento de estoque em farmácia, materiais e medicamentos em farmácia,
farmacologia e farmacognosia, legislação e normas em farmácia, administração de
farmácias, Legislação e normas do SUS e do PSF, Infecção Hospitalar.
Deontologia e Legislação farmacêutica; Química geral, analítica e orgânica; Saúde
pública; Farmacotécnica; Atenção farmacêutica; Parasitologia e Microbiologia.
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ANEXO II
NÍVEL MÉDIO
Guarda Municipal

40

10

631,30

5,00

5500

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL MÉDIO
GUARDA MUNICIPAL
Português - Leitura e compreensão de textos. Emprego e sentido das classes de palavras nos textos.
Flexões nominais e verbais: processos de formação do feminino e plural; indicação de tempo e modo, número
e pessoa. Processos de formação de palavras. Funções sintáticas dos termos na oração. Regência nominal e
verbal. Concordância nominal e verbal. Ortografia. Pontuação. Matemática - Conjuntos dos números naturais
e racionais: sistemas de numeração, sistema de numeração decimal, operações fundamentais, potenciação e
radiciação; Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem, regra de três simples e juros simples;
Sistemas de equações do 1º grau; Geometria Plana: propriedades e classificação de figuras planas: ângulo,
triângulo, quadrado, retângulo; Medidas de grandeza: comprimento, área, tempo, valor monetário.
Conhecimentos gerais - Cultura Geral, História e Geografia do Brasil e do Município, Atualidades Locais,
Nacionais e Internacionais e Curiosidades; Siglas Nacionais e Internacionais; Países: Capitais, Continentes e
Adjetivos Pátrios; Unidades Monetárias dos Países; Estados Brasileiros e suas capitais com respectivos
adjetivos pátrios; História dos Estados Brasileiros. Meio Ambiente: o ar, a água, o solo, os seres vivos,
Ecologia; Genética; Saúde: tabagismo, alcoolismo, toxicomanias, doenças sexualmente transmissíveis.
Será aplicado exame de Aptidão Física. Apenas os aprovados na primeira etapa (prova escrita) serão
convocados a realizá-la.

