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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2015/PMSMJ, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015. 

RETIFICAÇÃO 01 
 
A PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, celebrado com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, torna 
pública a retificação do Edital de abertura do Certame, conforme abaixo: 
 
I – ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 
 
Onde se lê:  

M25 Técnico em Radiologia 40h 

 

Leia-se: 

M25 Técnico em Radiologia 25h 

 

Onde se lê: 

S06 Biólogo 20h 

 

Leia-se: 

S06 Biólogo 40h 

 

Onde se lê: 

S14 
Engenheiro 

Segurança do 
Trabalho 

Certificado, ou Diploma, 
devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação 
de Nível Superior em Engenharia 

do Trabalho, fornecido por 
Instituição de Ensino Oficial 

reconhecida pelo Ministério da 
Educação e registro no Conselho 

da Classe   

- - CR*** 40h R$ 2.805,82 

Leia-se: 

S14 
Engenheiro 

Segurança do 
Trabalho 

Ensino Superior Completo de 
Engenharia ou Arquitetura; Curso 
de Especialização em Engenharia 

de Segurança do Trabalho, em 
nível de pós-graduação; Registro 
no respectivo Conselho de Classe 

 

- - CR*** 40h R$ 2.805,82 
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II – ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
O conteúdo Programático para o cargo S38 - Médico Veterinário passa a ter a redação apresentada a seguir: 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Conhecimentos na área de formação: Anatomia patológica e patologia clínica veterinária: alterações cadavéricas, 
técnicas de necropsia, colheita de amostras, diagnóstico macroscópico e laboratorial. Biotecnologias da 
reprodução: inseminação artificial, exame andrológico, transferência de embriões. Ciclo estral, gestação e parto 
das espécies domésticas. Doenças dos animais domésticos e zoonoses de importância em saúde pública: 
etiologia, sintomatologia, epidemiologia, profilaxia, controle e programas sanitários oficiais. Higiene veterinária e 
inspeção sanitária de produtos de origem animal: condições de transporte, abate sanitário, tecnologia, 
processamento, inspeção, fiscalização e comercialização de POA. As boas práticas de fabricação e o sistema 
APPCC na produção de alimentos. Vigilância sanitária no comércio de alimentos de origem animal: doenças 
transmitidas por alimentos de origem animal, controle físico-químico e microbiológico de alimentos de origem 
animal, fiscalização. Legislação municipal. 
 
O conteúdo Programático para o cargo S28 - Médico Infectologista passa a ter a redação apresentada a seguir: 

MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Conhecimentos básicos de saúde pública: Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Evolução das 
políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento, 
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde (Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90). Decreto nº 7.508 de 
28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa. Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS. Lei nº 12.466, de 24 de agosto de 2011, que acrescenta arts. 14-A e 14-B à Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, para dispor sobre as 
comissões intergestores do Sistema Único de Saúde (SUS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 
o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e suas respectivas composições. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Doenças de notificação compulsória. Participação popular e controle social. A organização social e 
comunitária. Os Conselhos de Saúde. Sistema de Informação em Saúde. Processo de educação permanente em 
saúde. Noções de planejamento em Saúde e Diagnóstico situacional.Fundamentos Básicos de 
Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. Interpretação de exames complementares 
básicos. Relação Médico paciente. Ética médica.Conhecimentos na área de formação: Epidemiologia das doenças 
infecciosas. Modos de transmissão. Vigilância epidemiológica. Solicitação e interpretação de exames. Métodos de 
confirmação diagnóstica. Microbiologia clínica. Imunodiagnóstico. Métodos biomoleculares. Sensibilidade aos 
antimicrobianos. Manifestações clínicas das doenças infecciosas e tratamento. Antibióticos e quimioterápicos 
antiinfecciosos: classificação, mecanismos de ação, resistência, efeitos colaterais, princípios de uso, associações, 
uso profilático. Introdução à infectologia clínica: fatores de virulência microbiana, mecanismos imunes de defesa, 
avaliação imunológica, agentes imunoterápicos, interferonas, tratamento antimicrobiano, princípios básicos no 
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uso de antibióticos, guia de terapêutica antimicrobiana. Epidemiologia clínica aplicada às doenças infecciosas. 
Doenças causadas por vírus: AIDS, HTLV, arboviroses, dengue, febre amarela, hepatites virais, caxumba, 
enteroviroses, coxsackioses, doenças exantemáticas, rubéola, sarampo, exantema súbito, eritema infeccioso, 
citomegalia, herpes simples, varicela, herpes-zoster, mononucleose, viroses respiratórias, influenza, neuroviroses, 
raiva. Rickettsioses. Micoplasmas. Clamídias. Doenças causadas por bactérias: bartonelose, botulismo, brucelose, 
cólera, doença meningocócica, endocardite infecciosa, estafilococcias, estreptococcias, infecções gram-negativas, 
sepses, infecções diarreicas agudas e persistentes, meningites bacterianas, leptospirose, salmoneloses, 
shigeloses, tétano, tuberculose, hanseníase. Pneumonias. Infecções urinárias. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Infecções por anaeróbios. Infecções parasitárias: malária, toxoplasmose, doença de Chagas, 
leishmanioses, enteroparasitoses. Micoses endêmicas. Acidentes com animais peçonhentos. Mordedura de 
animais. Complicações infecciosas dos queimados. Infecções hospitalares. Doenças emergentes. Urgências. 
Isolamento. Quarentena. Normas de biossegurança. Cuidados com materiais biológicos. Infecções transfusionais. 
Imunizações. Profilaxias. Aconselhamento de viajantes. 
 
 
As demais informações do referido Edital permanecem inalteradas. 

 

 

Santa Maria de Jetibá/ES, 16 de Novembro 2015. 

 

EDUARDO STUHR 

Prefeito Municipal 


