PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014
A Prefeita Municipal de Fundão, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas
neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO o
PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO aberto pelo Edital n° 001/2014, nos seguintes termos:
1. Retificar, no Anexo III, Conteúdos Programáticos, no que se refere aos Conhecimentos Específicos conforme segue:
CARGO 419: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
Conhecimentos específicos: Procedimentos pré-analíticos: obtenção; conservação; transporte e manuseio de amostras
biológicas destinadas à análise, coleta, manipulação, preparo e transporte de sangue, urina e fluidos biológicos Procedimentos
analíticos aplicados às principais dosagens laboratoriais: Análises bioquímicas de sangue, urina e fluidos biológicos;
bioquímica clínica; Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico,
eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da
glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas:
classificação e métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos
laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: Princípios, correlações clínico-patológicas. Função
endócrina: hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e
ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas; hematologia, hemostasia e imunohematologia; Urinálise – Coleta,
testes químicos, testes físicos, Página 5 de 11procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento; microbiologia
clínica (bacteriologia, micologia, virologia e parasitologia); Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema
complemento. Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações
de

precipitação,

aglutinação,

hemólise,

imunofluorescência;

testes

imunoenzimáticos.

Imunoglobulinas;

sistema

complemento; reações sorológicas (aglutinação, precipitação, imunofluorescência), e rotina hematológica (hemostasia,
coagulação, anemias e hemopatias malignas). Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias.
Observações gerais para todas as dosagens, curvas de calibração; colorações especiais e interpretação de resultados.
Controle de qualidade e biossegurança em laboratórios de pesquisa, de análises clínica e biologia molecular. Testes
diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Normas gerais de
serviços de hemoterapia; doação de sangue; critérios para triagem laboratorial de doador de sangue; hemocomponentes,
hemoderivados: métodos de preparação, armazenamento, transporte, testes e análise de controle de qualidade Hemovigilância
de incidentes transfusionais imediatos e tardios. Biossegurança em hemoterapia.

2. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital Normativo e publicações anteriores.

Fundão/ES, 22 de outubro de 2014.

Maria Dulce Rudio Soares
Prefeita Municipal de Fundão/ES

