PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 03/2016
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA, no uso de suas atribuições legais,
nos termos do subitem 16.6 do Edital Retificado e Consolidado n.o 02/2016, de 30 de março de
2016, torna público o presente Edital de Retificação:
1) ONDE SE LÊ:
1.1) No Edital Retificado e Consolidado n.o 02/2016, de 30 de março de 2016:
5.42)

O candidato poderá inscrever-se para concorrer em apenas um cargo.

5.43)

Caso o candidato realize mais de uma inscrição, será considerada como oficial apenas
a mais recente, considerando a data, hora, minuto e segundo do preenchimento da
inscrição no Sistema Eletrônico de inscrições do CETAP.

1.2) No Anexo 01 – Conteúdo Programático Retificado e Consolidado:

CARGO 18:FARMACÊUTICO
Atribuições Profissionais e Noções de Ética Profissional. Aquisição de medicamentos. Gestão de
estoque. Padronização de medicamentos. Sistemas de distribuição de medicamentos. Política
de medicamentos legislação para o setor farmacêutico. Problemas relacionados a
medicamentos. Dispensação hospitalar e ambulatorial. Farmacocinética e mecanismos de ação
de fármacos. Farmacologia clínica e terapêutica. Interação medicamentosa. Atenção
farmacêutica e farmácia clínica. A farmácia e o controle de infecções hospitalares.
Farmacovigilância. Legislação do Sistema Único de Saúde.
CARGO 36: PROFESSOR DE FÍSICA
LDB. Nº 9.394/96; Lei Nº 311/2015 – PCCR; Resolução Nº 006/2014 – CME/SMG; Resolução
Nº 19/2014 – Regimento Unificado das Escolas da Rede Municipal de São Miguel do Guamá.
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública;
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil;
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características,
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teóricometodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos;
métodos; técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a
integração de alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos
sistemas de ensino; Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação,
direitos humanos e cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões,
princípios e programas; Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB), Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar (ANERSC – Provinha Brasil e Prova Brasil). Introdução: Notações científicas. Algarismos
significativos. Operações com algarismos significativos. Ordem de grandeza. MECÂNICA:
Cinemática: Cinemática escalar: posição, deslocamento, velocidade e aceleração; movimentos
uniforme e uniformemente variado - descrição analítica e gráfica. Movimentos variados
quaisquer. Cinemática vetorial: vetores posição, deslocamento,velocidade e aceleração;
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componentes tangencial e normal (centrípeta) da aceleração. Movimento em queda livre: na
vertical, em um lançamento oblíquo e em um lançamento horizontal. Movimento relativo: em
relação a um referencial em translação em relação a outro referencial fixo; princípio da
relatividade galileana; referenciais inerciais. Cinemática do Sistema Rígido: translação; rotação
– velocidade e aceleração angulares; movimento de rotação uniforme; período e frequência;
movimento de rotação uniformemente variado (descrição analítica e gráfica) e movimento geral.
Dinâmica: Dinâmica da partícula: as leis de Newton; forças de atrito estático e de deslizamento;
dinâmica do movimento de uma partícula em trajetórias retilíneas e curvilíneas. Os grandes
teoremas da mecânica: trabalho, energia cinética, teorema da energia cinética e potência.
Impulso, momento linear, teorema do momento linear (quantidade de movimento). Energia
mecânica e sua conservação: forças conservativas e não conservativas, energia potencial
gravitacional e energia potencial elástica. Energia mecânica e teorema da conservação da
energia mecânica. Momento linear e sua conservação: teorema da conservação do momento
linear, interações unidimensionais e coeficiente de restituição. Gravitação: As leis de Kepler. Lei
da gravitação universal. Aceleração da gravidade. Dinâmica do movimento planetário, segundo
Newton, para órbitas circulares. Conservação da energia mecânica no movimento planetário.
Estática do sistema rígido: Momento de uma força em relação a um eixo. Centro de massa.
Condições de equilíbrio de um sistema rígido. Binário. Teorema das três forças. Tipos de
equilíbrio. Máquinas simples em equilíbrio: alavanca (tipos de alavanca), plano inclinado,
roldanas fixas e móveis. Associações de máquinas simples. Hidrostática: Conceito de Pressão,
propriedades dos líquidos, teorema dos pontos isóbaros, teorema de Stevin, experimento de
Torricelli, teorema de Pascal e teorema de Arquimedes. TERMOLOGIA: Termometria: conceito
de temperatura, lei zero da Termodinâmica, escalas Celsius e Kelvin; escalas arbitrárias.
Dilatação térmica: dilatação linear, superficial e volumétrica; variação da densidade em função
da temperatura e dilatação anômala da água. Calorimetria: conceito de calor, calor específico de
uma substância, capacidade térmica, cálculo do calor sensível. Equação fundamental da
calorimetria. Mudanças de fase: leis da fusão (franca) - solidificação, vaporização (ebulição) condensação. Calor de mudança de fase, cálculo do calor latente e aplicação da equação
fundamental da calorimetria em situações em que ocorram mudanças de fase. Gases perfeitos
e Termodinâmica: coordenadas termodinâmicas, equilíbrio termodinâmico e processos quaseestáticos: isobárico, isométrico, isotérmico e adiabático e o trabalho realizado nesses processos.
1ª Lei da Termodinâmica, energia interna de um gás perfeito e análise energética em processos
quase-estáticos. 2ª Lei da Termodinâmica, processos cíclicos, ciclo de Carnot, máquinas
térmicas e refrigeradores. ÓPTICA GEOMÉTRICA: Luz: velocidade da luz no vácuo e em meios
transparentes. Índice de refração. Leis da reflexão e refração. Desvio angular. Refringência e
reflexão total. Objetos e imagens reais e virtuais em relação a um sistema óptico. Espelhos:
planos e esféricos (condições de Gauss). Equações de Gauss e da ampliação linear.
Determinação gráfica de imagens. Lentes: esféricas e delgadas (condições de Gauss). Equações
Gauss e da ampliação linear. Determinação gráfica de imagens. Olho humano e principais
defeitos na visão. Instrumentos ópticos. IONDAS: Movimento ondulatório: conceito de ondas e
suas classificações (mecânica e eletromagnética). Ondas mecânicas transversais e
longitudinais. Ondas periódicas: período, frequência e comprimento de onda. Fenômenos
ondulatórios: reflexão e refração: suas leis; superposição e interferência, ondas estacionárias e
difração. Som: Ondas sonoras, características do som, cordas vibrantes, tubos acústicos abertos
e fechados, ressonância e efeito Doppler. ELETRICIDADE: Eletrostática: Carga elétrica e sua
conservação. O átomo: prótons, elétrons e nêutrons. Transferência de carga. Condutores e
isolantes. Tipos de eletrização. Lei de Coulomb. Campo e potencial elétrico de uma carga e de
um sistema de cargas pontuais. Campo elétrico uniforme. Campo e potencial elétrico de um
condutor em equilíbrio eletrostático. Linhas de força e superfícies equipotenciais. Eletrodinâmica:
Corrente elétrica em um condutor: sentidos real e convencional e intensidade da corrente elétrica.
Resistor: Lei de Ohm; resistores ôhmicos e não ôhmicos. 1ª Lei de Kirchhoff. Associação de
resistores. Potência consumida por um resistor. Curto-circuito. Gráficos tensão corrente. Gerador
e receptor (motor): força eletromotriz, força contra eletromotriz e resistência interna. Gráficos
tensão-corrente. 2ª Lei de Kirchhoff. Circuitos elétricos simples. Instrumentos de medida:
amperímetros e voltímetros. Ligação à terra. ELETROMAGNETISMO: Ímãs naturais:
propriedades e campo magnético criado por eles. Magnetismo terrestre. Campo magnético:
experimento de Oersted, campo criado por corrente elétrica em um fio e em uma espira circular.
Bobinas. Forças de origem magnética sobre cargas elétricas em movimento: movimento de
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partículas carregadas em um campo magnético uniforme. Indução eletromagnética: fluxo
magnético, lei de Faraday e lei de Lenz.

CARGO 37: PROFESSOR DE QUÍMICA
LDB. Nº 9.394/96; Lei Nº 311/2015 – PCCR; Resolução Nº 006/2014 – CME/SMG; Resolução
Nº 19/2014 – Regimento Unificado das Escolas da Rede Municipal de São Miguel do Guamá.
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública;
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil;
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características,
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teóricometodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos;
métodos; técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a
integração de alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos
sistemas de ensino; Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação,
direitos humanos e cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões,
princípios e programas; Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB), Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar (ANERSC – Provinha Brasil e Prova Brasil). Propriedades dos materiais; Estrutura
atômica da matéria - constituição dos átomos; Periodicidade química; Ligações químicas e
interações intermoleculares; Gases ideais, líquidos e cristais; Funções inorgânicas; Reações
químicas e estequiometria; Soluções líquidas; Termoquímica; Cinética química; Equilíbrio
químico; Ácidos e bases; Eletroquímica; Química Orgânica: Reconhecimento por grupos
funcionais; Representação de moléculas orgânicas; Propriedades físicas; Isomeria estrutural e
estereoisomeria; Reações orgânicas: evidências experimentais e equações das reações de:
substituição: haletos com OH- e ROH; ácidos carboxílicos com ROH e RNH2; ésteres com OH ; adição de: Br2 e H2 / catalisador a alquenos e alquinos; eliminação de H2O para a produção
de compostos insaturados; oxidação de álcoois e aldeídos; polimerização do etileno, propileno e
do cloreto de vinila. Biomoléculas. Estrutura geral e funções biológicas dos hidratos de carbono,
triglicerídeos, aminoácidos. Estrutura primária e funções biológicas das proteínas. Hidrólise de
amido, sacarose, triglicerídeos e proteínas.
CARGO 38: PROFESSOR DE BIOLOGIA
LDB. Nº 9.394/96; Lei Nº 311/2015 – PCCR; Resolução Nº 006/2014 – CME/SMG; Resolução
Nº 19/2014 – Regimento Unificado das Escolas da Rede Municipal de São Miguel do Guamá.
Educação como direito social público. O contexto educacional e histórico da escola pública;
Política educacional brasileira; Organização e gestão democrática da Educação Básica no Brasil;
Planejamento e avaliação escolar em uma perspectiva construtiva – práticas avaliativas e
instrumentos de avaliação; O Projeto Político-pedagógico: concepções, funções, características,
estratégias de construção; Concepções de currículo e interdisciplinaridade; Projetos de ensino e
de aprendizagem; Função social da escola: Relação escola e sociedade; Concepções teóricometodológicas de aprendizagem e desenvolvimento humano; A afetividade como elemento
mediador da aprendizagem; Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos;
métodos; técnicas, meios e avaliação; Educação e diversidade; Educação e inclusão – a
integração de alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares dos
sistemas de ensino; Direito à Educação, acesso, permanência e sucesso escolar; Educação,
direitos humanos e cotidiano escolar; Plano de desenvolvimento da educação: Razões,
princípios e programas; Avaliações da Educação Básica: Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB), Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar (ANERSC – Provinha Brasil e Prova Brasil). O ensino de Ciências Naturais e os
Parâmetros Curriculares Nacionais. Os eixos temáticos: Vida e Ambiente; Ser Humano e Saúde;
Tecnologia e Sociedade e Terra e Universo; A busca de informação em fontes variadas:
observação, experimentação e textos; Instrumentos facilitadores das aulas de Ciências. Uso de
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recursos didáticos para o ensino de Ciências. Vida e ambiente: Conceitos básicos em ecologia,
populações e Comunidades. Ecossistemas: do ar, do solo e das águas. Problemas Ecológicos
Contemporâneos; Seres vivos: características gerais; Sistemática - A classificação e a
diversidade dos organismos (vírus, bactérias, arqueas, cianobactérias, algas, protozoários, e
fungos); As características de vegetais e animais; fisiologia vegetal - fotossíntese, respiração e
reprodução; Citologia: Origem das células eucarióticas; organelas- morfologia, fisiologia, origem
e localização: Biomembranas, suas especializações e revestimentos extramembranares;
transporte via membrana plasmática e via vesículas; citoesqueleto ;ciclo celular; núcleo , ácidos
nucleicos e controle genético . O Corpo humano e os Sistemas: digestório, respiratório, circular
e excretor, reprodutor gametogênese masculina e feminina; ciclo hormonal feminino. Histologia:
Epitelial, Muscular, Óssea e Nervoso. Evolução: Evidencias evolutiva – paleontológicas,
bioquímicas, embrionárias, anatômicas; órgãos vestigiais ;Lamarckismo, Darwinismo,
Neodarwinismo; fatores evolutivos e tipos seleção natural, origem de novas espécies e
adaptação .
1.3) No Anexo 02 – Cronograma Completo
PERÍODO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS REFERENTES À
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO

05

30/03/2016 a
04/04/2016

1.4) No Anexo 03 – Informações dos Cargos Retificado e Consolidado:
Cargo 18

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura
Cargo

no

Vencimento
Quantidade de Vagas
Carga Horária

Farmacêutico
Atividades de Planejamento e execução
especializada, em grau de maior complexidade
relacionadas com as pesquisas e análise clínicolaboratorial, físico-químicas e microbiológica e
parasitológico. Efetua outras tarefas correlatas ao
cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de ensino superior
de Bacharelado em Farmácia expedido por
instituição de ensino devidamente reconhecida por
órgão competente; Registro no Órgão de Classe,
quando houver.
R$ 2.110,00 (dois mil cento e dez reais)
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às
pessoas com deficiência.
40 (quarenta) horas semanais.

2) LEIA-SE:
2.1) No Edital Retificado e Consolidado n.o 02/2016, de 30 de março de 2016:
5.42)
5.43)

O candidato poderá inscrever-se para concorrer a mais de um cargo, desde que sejam
de níveis de escolaridade diferentes.
Caso o candidato realize mais de uma inscrição para o mesmo nível de escolaridade,
será considerada como oficial apenas a mais recente, considerando a data, hora, minuto
e segundo do preenchimento da inscrição no Sistema Eletrônico de Inscrições do
CETAP.

2.2) No Anexo 01 – Conteúdo Programático Retificado e Consolidado:
CARGO 18:FARMACÊUTICO
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Atribuições Profissionais e Noções de Ética Profissional. Aquisição de medicamentos. Gestão de
estoque. Padronização de medicamentos. Sistemas de distribuição de medicamentos. Política
de medicamentos legislação para o setor farmacêutico. Problemas relacionados a
medicamentos. Dispensação hospitalar e ambulatorial. Farmacocinética e mecanismos de ação
de fármacos. Farmacologia clínica e terapêutica. Interação medicamentosa. Atenção
farmacêutica e farmácia clínica. A farmácia e o controle de infecções hospitalares.
Farmacovigilância. Coleta de material biológico. Interpretação e realização de exames de
bioquímica, imunologia, hematologia, microbiologia, parasitologia e urinálise. Legislação do
Sistema Único de Saúde.
CARGO 36: PROFESSOR DE FÍSICA
LDB. Nº 9.394/96; Lei Nº 311/2015 – PCCR; Resolução Nº 006/2014 – CME/SMG; Resolução
Nº 19/2014 – Regimento Unificado das Escolas da Rede Municipal de São Miguel do Guamá.
Introdução: Notações científicas. Algarismos significativos. Operações com algarismos
significativos. Ordem de grandeza. MECÂNICA: Cinemática: Cinemática escalar: posição,
deslocamento, velocidade e aceleração; movimentos uniforme e uniformemente variado descrição analítica e gráfica. Movimentos variados quaisquer. Cinemática vetorial: vetores
posição, deslocamento, velocidade e aceleração; componentes tangencial e normal (centrípeta)
da aceleração. Movimento em queda livre: na vertical, em um lançamento oblíquo e em um
lançamento horizontal. Movimento relativo: em relação a um referencial em translação em
relação a outro referencial fixo; princípio da relatividade galileana; referenciais inerciais.
Cinemática do Sistema Rígido: translação; rotação – velocidade e aceleração angulares;
movimento de rotação uniforme; período e frequência; movimento de rotação uniformemente
variado (descrição analítica e gráfica) e movimento geral. Dinâmica: Dinâmica da partícula: as
leis de Newton; forças de atrito estático e de deslizamento; dinâmica do movimento de uma
partícula em trajetórias retilíneas e curvilíneas. Os grandes teoremas da mecânica: trabalho,
energia cinética, teorema da energia cinética e potência. Impulso, momento linear, teorema do
momento linear (quantidade de movimento). Energia mecânica e sua conservação: forças
conservativas e não conservativas, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica.
Energia mecânica e teorema da conservação da energia mecânica. Momento linear e sua
conservação: teorema da conservação do momento linear, interações unidimensionais e
coeficiente de restituição. Gravitação: As leis de Kepler. Lei da gravitação universal. Aceleração
da gravidade. Dinâmica do movimento planetário, segundo Newton, para órbitas circulares.
Conservação da energia mecânica no movimento planetário. Estática do sistema rígido:
Momento de uma força em relação a um eixo. Centro de massa. Condições de equilíbrio de um
sistema rígido. Binário. Teorema das três forças. Tipos de equilíbrio. Máquinas simples em
equilíbrio: alavanca (tipos de alavanca), plano inclinado, roldanas fixas e móveis. Associações
de máquinas simples. Hidrostática: Conceito de Pressão, propriedades dos líquidos, teorema dos
pontos isóbaros, teorema de Stevin, experimento de Torricelli, teorema de Pascal e teorema de
Arquimedes. TERMOLOGIA: Termometria: conceito de temperatura, lei zero da Termodinâmica,
escalas Celsius e Kelvin; escalas arbitrárias. Dilatação térmica: dilatação linear, superficial e
volumétrica; variação da densidade em função da temperatura e dilatação anômala da água.
Calorimetria: conceito de calor, calor específico de uma substância, capacidade térmica, cálculo
do calor sensível. Equação fundamental da calorimetria. Mudanças de fase: leis da fusão (franca)
- solidificação, vaporização (ebulição) - condensação. Calor de mudança de fase, cálculo do calor
latente e aplicação da equação fundamental da calorimetria em situações em que ocorram
mudanças de fase. Gases perfeitos e Termodinâmica: coordenadas termodinâmicas, equilíbrio
termodinâmico e processos quase-estáticos: isobárico, isométrico, isotérmico e adiabático e o
trabalho realizado nesses processos. 1ª Lei da Termodinâmica, energia interna de um gás
perfeito e análise energética em processos quase-estáticos. 2ª Lei da Termodinâmica, processos
cíclicos, ciclo de Carnot, máquinas térmicas e refrigeradores. ÓPTICA GEOMÉTRICA: Luz:
velocidade da luz no vácuo e em meios transparentes. Índice de refração. Leis da reflexão e
refração. Desvio angular. Refringência e reflexão total. Objetos e imagens reais e virtuais em
relação a um sistema óptico. Espelhos: planos e esféricos (condições de Gauss). Equações de
Gauss e da ampliação linear. Determinação gráfica de imagens. Lentes: esféricas e delgadas
(condições de Gauss). Equações Gauss e da ampliação linear. Determinação gráfica de
imagens. Olho humano e principais defeitos na visão. Instrumentos ópticos. IONDAS:
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Movimento ondulatório: conceito de ondas e suas classificações (mecânica e eletromagnética).
Ondas mecânicas transversais e longitudinais. Ondas periódicas: período, frequência e
comprimento de onda. Fenômenos ondulatórios: reflexão e refração: suas leis; superposição e
interferência, ondas estacionárias e difração. Som: Ondas sonoras, características do som,
cordas vibrantes, tubos acústicos abertos e fechados, ressonância e efeito Doppler.
ELETRICIDADE: Eletrostática: Carga elétrica e sua conservação. O átomo: prótons, elétrons e
nêutrons. Transferência de carga. Condutores e isolantes. Tipos de eletrização. Lei de Coulomb.
Campo e potencial elétrico de uma carga e de um sistema de cargas pontuais. Campo elétrico
uniforme. Campo e potencial elétrico de um condutor em equilíbrio eletrostático. Linhas de força
e superfícies equipotenciais. Eletrodinâmica: Corrente elétrica em um condutor: sentidos real e
convencional e intensidade da corrente elétrica. Resistor: Lei de Ohm; resistores ôhmicos e não
ôhmicos. 1ª Lei de Kirchhoff. Associação de resistores. Potência consumida por um resistor.
Curto-circuito. Gráficos tensão corrente. Gerador e receptor (motor): força eletromotriz, força
contra eletromotriz e resistência interna. Gráficos tensão-corrente. 2ª Lei de Kirchhoff. Circuitos
elétricos simples. Instrumentos de medida: amperímetros e voltímetros. Ligação à terra.
ELETROMAGNETISMO: Ímãs naturais: propriedades e campo magnético criado por eles.
Magnetismo terrestre. Campo magnético: experimento de Oersted, campo criado por corrente
elétrica em um fio e em uma espira circular. Bobinas. Forças de origem magnética sobre cargas
elétricas em movimento: movimento de partículas carregadas em um campo magnético uniforme.
Indução eletromagnética: fluxo magnético, lei de Faraday e lei de Lenz.
CARGO 37: PROFESSOR DE QUÍMICA
LDB. Nº 9.394/96; Lei Nº 311/2015 – PCCR; Resolução Nº 006/2014 – CME/SMG; Resolução
Nº 19/2014 – Regimento Unificado das Escolas da Rede Municipal de São Miguel do Guamá.
Propriedades dos materiais; Estrutura atômica da matéria - constituição dos átomos;
Periodicidade química; Ligações químicas e interações intermoleculares; Gases ideais, líquidos
e cristais; Funções inorgânicas; Reações químicas e estequiometria; Soluções líquidas;
Termoquímica; Cinética química; Equilíbrio químico; Ácidos e bases; Eletroquímica; Química
Orgânica: Reconhecimento por grupos funcionais; Representação de moléculas orgânicas;
Propriedades físicas; Isomeria estrutural e estereoisomeria; Reações orgânicas: evidências
experimentais e equações das reações de: substituição: haletos com OH- e ROH; ácidos
carboxílicos com ROH e RNH2; ésteres com OH -; adição de: Br2 e H2 / catalisador a alquenos
e alquinos; eliminação de H2O para a produção de compostos insaturados; oxidação de álcoois
e aldeídos; polimerização do etileno, propileno e do cloreto de vinila. Biomoléculas. Estrutura
geral e funções biológicas dos hidratos de carbono, triglicerídeos, aminoácidos. Estrutura
primária e funções biológicas das proteínas. Hidrólise de amido, sacarose, triglicerídeos e
proteínas.
CARGO 38: PROFESSOR DE BIOLOGIA
LDB. Nº 9.394/96; Lei Nº 311/2015 – PCCR; Resolução Nº 006/2014 – CME/SMG; Resolução
Nº 19/2014 – Regimento Unificado das Escolas da Rede Municipal de São Miguel do Guamá. O
ensino de Ciências Naturais e os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os eixos temáticos: Vida e
Ambiente; Ser Humano e Saúde; Tecnologia e Sociedade e Terra e Universo; A busca de
informação em fontes variadas: observação, experimentação e textos; Instrumentos facilitadores
das aulas de Ciências. Uso de recursos didáticos para o ensino de Ciências. Vida e ambiente:
Conceitos básicos em ecologia, populações e Comunidades. Ecossistemas: do ar, do solo e das
águas. Problemas Ecológicos Contemporâneos; Seres vivos: características gerais; Sistemática
- A classificação e a diversidade dos organismos (vírus, bactérias, arqueas, cianobactérias,
algas, protozoários, e fungos); As características de vegetais e animais; fisiologia vegetal fotossíntese, respiração e reprodução; Citologia: Origem das células eucarióticas; organelasmorfologia, fisiologia, origem e localização: Biomembranas, suas especializações e
revestimentos extramembranares; transporte via membrana plasmática e via vesículas;
citoesqueleto ;ciclo celular; núcleo , ácidos nucleicos e controle genético . O Corpo humano e os
Sistemas: digestório, respiratório, circular e excretor, reprodutor gametogênese masculina e
feminina; ciclo hormonal feminino. Histologia: Epitelial, Muscular, Óssea e Nervoso. Evolução:
Evidencias evolutiva – paleontológicas, bioquímicas, embrionárias, anatômicas; órgãos vestigiais
;Lamarckismo, Darwinismo, Neodarwinismo; fatores evolutivos e tipos seleção natural, origem
de novas espécies e adaptação .
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2.3) No Anexo 02 – Cronograma Completo
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PERÍODO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS REFERENTES À
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO

04/04/2016 a
06/04/2016

2.4) No Anexo 03 – Informações dos Cargos Retificado e Consolidado:
Farmacêutico

Cargo 18

Atividades de Planejamento e execução
especializada, em grau de maior complexidade
relacionadas com as pesquisas e análise clínicolaboratorial, físico-químicas e microbiológica e
parasitológico.
Atividades
relacionadas
à
assistência farmacêutica, aquisição, dispensação,
controle e garantia da qualidade de medicamentos.
Efetua outras tarefas correlatas ao cargo.
Nível Superior Completo

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos
Cargo

para

Investidura

no

Vencimento

Diploma de conclusão de curso de ensino superior
de Bacharelado em Farmácia expedido por
instituição de ensino devidamente reconhecida por
órgão competente; Registro no Órgão de Classe,
quando houver.
R$ 2.110,00 (dois mil cento e dez reais)

Quantidade de Vagas

02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às
pessoas com deficiência.

Carga Horária

40 (quarenta) horas semanais.

3) Ficam mantidas todas as demais disposições do Edital Retificado e Consolidado n.o 02/2016,
de 30 de março de 2016.
4) O presente edital entra em vigor na data de sua publicação.
São Miguel do Guamá/PA, 01 de Abril de 2016.
Francisco das Chagas Sá
Prefeito do Município de São Miguel do Guamá
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