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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 006/2011 

RETIFICAÇÃO 01, EM 02/06/2011 

 

 

A Prefeitura Municipal de Araci-BA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 

retifica o Edital 006/2011 datado de 26 de maio de 2011, que trata do Concurso 

Público para os diversos cargos, no que tange aos seguintes itens: 

 

 

Item 1.2.4 DAS VAGAS POR LOCALIDADES 

 

ONDE SE LÊ: 

 

CARGO PROFEESOR NÍVEL 2 

OPERADOR DE MICOMPUTADOR  

 

LEIA-SE: 

 

CARGO PROFESSOR NÍVEL 2 

OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR  

 

Item  

2. DAS INSCRIÇÕES PRESENCIAIS 

 

ONDE SE LÊ: 

 

2.1.6 Em caso de procuração somente será permitido um procurador para cada candidato. 

 

LEIA-SE: 

 

2.1.6 Em caso de procuração somente será permitido um procurador para cada candidato, 

mediante procuração com firma reconhecida do candidato. 

 

Item 

5.2 DAS PROVAS 

 

ONDE SE LÊ: 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 

 

LEIA-SE: 

Conhecimentos Gerais e Regionais/Atualidades 

 

 

Item 

5.2.1 DAS PROVAS PRÁTICAS:  

 

ONDE SE LÊ: 

 

CARGO – Haverá prova prática para o cargo de Motorista de Veículos leves e Pesados – 

CATEGORIA “C e D”. 

 

LEIA-SE: 

 

CARGO – Haverá prova prática para o cargo de Motorista de Veículos leves e Pesados – 

CATEGORIA “B e D”. 

 

ONDE SE LÊ: 
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5.2.2 Os Candidatos serão submetidos a uma avaliação de desempenho na direção de 

veículos, conforme a Categoria escolhida, “C” ou “D” na qual serão analisados os 

itens que seguem: 

 

LEIA-SE: 

 

5.2.2 Os candidatos serão submetidos a uma avaliação de desempenho na direção de 

veículos, conforme a Categoria escolhida, “B” ou “D” na qual serão analisados os 

itens que seguem: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Atesto para fins de inscrição no Concurso Público da Prefeitura Municipal de, Araci 

que o Sr(a) ____________________________é portador(a) da deficiência _______________, 

CID nº ____________, enquadrando-se assim no que estabelece o Art. 4º do Decreto n. 

3.298, de 20/12/1999, sendo compatível a deficiência apresentada pelo paciente com as 

atribuições do cargo de _______________________, disponibilizado no referido 

Concurso, conforme Edital 001/2011. 

Data __________________ (não superior a 90 dias). 

 

 

Nome, assinatura, nº do CRM do médico e carimbo. 

 

LEIA-SE: 

 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Atesto para fins de inscrição no Concurso Público da Prefeitura Municipal de, Araci 

que o Sr(a) ____________________________é portador(a) da deficiência _______________, 

CID nº ____________, enquadrando-se assim no que estabelece o Art. 4º do Decreto n. 

3.298, de 20/12/1999, sendo compatível a deficiência apresentada pelo paciente com as 

atribuições do cargo de _______________________,disponibilizado no referido Concurso, 

conforme Edital 006/2011. 

Data __________________ (não superior a 90 dias). 

 

 

Nome, assinatura, nº do CRM do médico e carimbo. 

 

DOS CARGOS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

ANEXO I  

 

ONDE SE LÊ: 

 

OPERADOR DE COMPUTADOR 

 

LEIA-SE: 

 

OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR 

 

DISCIPLINAS COMUNS A TODOS OS CARGOS - NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO COMPLETO, MÉDIO 

INCOMPLETO, FUNDAMENTAL COMPLETO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

ONDE SE LÊ: 

 

Conhecimentos Gerais/Atualidades: Tópicos atuais e relevantes de cultura geral em 

diversas áreas (sociedade, política, economia, saúde, educação, segurança, artes, 

desenvolvimento sustentável) e suas relações com a vida do cidadão comum e com a 

história da humanidade. 
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LEIA-SE: 

 

Conhecimentos Gerais e Regionais/Atualidades: Tópicos atuais e relevantes de cultura 

geral em diversas áreas (sociedade, política, economia, saúde, educação, segurança, 

artes, desenvolvimento sustentável) e suas relações com a vida do cidadão comum e com 

a história da humanidade. 

História, Evolução Econômica e Política e Aspectos Culturais do Município. 

 

ONDE SE LÊ 

 

LEIA-SE: 

MÉDICO (Regime de Plantão Extra) 

Conhecimentos Específicos: 

Prestar assistência médica-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar das doenças de corpo 

humano. 

Atender as consultas médicas em ambulatórios e unidades municipais, efetuar exames médicos em 

escolares e pré-escolares; fazer estudos caracterológicos de pacientes, evidenciar suas 

predisposições constitucionais e encaminhá-los a tratamento médico especializado, quando for o 

caso; fazer diagnósticos e prescrever medicações; prescrever tratamentos para desnutrir obesos; 

encaminhar casos especiais a setores especializados; aplicar métodos de medicina preventiva, 

como medida de proteção contra enfermidades; participar de juntas médicas; participar de 

programas voltados à saúde pública; ministrar atendimento médico a portadores de doenças dos 

diversos sistemas, atender a gestantes que procurarem a unidade sanitária procedendo exame geral 

e obstétrico; acompanhar a pressão arterial e o peso da gestante; dar orientação médica a 

gestante e encaminhá-la à maternidade; preencher fichas médicas dos pacientes; atender crianças 

e adolescentes que necessitem dos serviços de pediatra, para fins de exame clínico, educação e 

adaptação de menores portadores de necessidades especiais; elaborar e participar de programas de 

educação sanitária; orientar e acompanhar campanhas contra doenças endêmicas; executar 

atividades ambulatoriais; realizar visitas domiciliares, implementando o programa da família e 

executar outras tarefas pertinentes a prática médica sanitária, comunitária e de urgência/ 

emergência. 

Código de Ética Médica. 

MÉDICO (Regime de Plantão Extra) 

Conhecimentos Específicos: 

Conhecimentos básicos de Clínica Médica: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 

tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência 

coronária, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial 

periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choques: pulmonares: insuficiência 

respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, 

trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias; doenças do sistema digestivo: 

gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, 

insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença 

diverticular do cólon, tumores de cólon; doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, 

glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase; 

infecções urinárias; metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes 

mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal; hematológicos; 

anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, 

distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; doenças reumatológicas; 

osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, 

doenças do colágeno; doenças neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular 

cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias; doenças psiquiátricas: 
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ONDE SE LÊ: 

 

 

LEIA-SE: 

 

 

ONDE SE LÊ: 

alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; doenças infecciosas e 

transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, difteria, tétano, raiva, febre tifóide, hanseníase, 

doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leischmaniose, 

lepstopirose, tracoma, estreptocóccias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, 

toxoplasmose, viroses; doenças dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, 

dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas; imunológicas: doenças do sono, edema 

angioneurótico, urticária, anafiloxia; doenças ginecológicas: doença inflamatória pélvica, 

câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico; noções de 

vigilância epidemiológica; hepatite B; fisiologia do envelhecimento; neuropsicopatologias: 

demência, depressão, delirium; particularidades do sistema cardiovascular no idoso. 

Preenchimento da declaração de óbito. Ética Médica. 
 

PSICOPEDAGOGO 

Conhecimentos Específicos: 

Trajetória da Psicologia; Ética profissional da Psicologia; Fundamentos da psicologia 

Institucional; Noções gerais de psicologia; A instituição escolar; A política social no Brasil e 

o processo de organização das instituições escolares; Psicodiagnóstico; Estudos de Piaget; 

Estudos de Vigotsky; Problemas de aprendizagem na escola; O fracasso escolar e suas implicações 

para a psicopedagogia. 

O desenvolvimento da criança e do adolescente. Elementos do processo de ensino-aprendizagem: 

motivação, memória, atenção, retenção, organização das informações. Família. O lúdico como 

instrumento de aprendizagem. O corpo na aprendizagem Problemas de comportamento. Dificuldades de 

aprendizagem Fracasso escolar. Modalidades de aprendizagem. Avaliação psicopedagógica 

Intervenção psicopedagógica. O processo de aprendizagem. Abordagem cognitivo-comportamental. 

Transtorno de ansiedade. Esquizofrenia. Autismo. Dependência química. Importância das 

intervenções com a família. Estatuto da criança e do adolescente-ECA. Cidadania. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

PSICOPEDAGOGO 

Conhecimentos Específicos: 

Trajetória da Psicopedagogia; Ética profissional da Psicopedagogo; Fundamentos da psicopedagogia 

Institucional; Noções gerais de psicopedagogia; A instituição escolar; A política social no 

Brasil e o processo de organização das instituições escolares; Psicodiagnóstico; Estudos de 

Piaget; Estudos de Vigotsky; Problemas de aprendizagem na escola; O fracasso escolar e suas 

implicações para a psicopedagogia. 

O desenvolvimento da criança e do adolescente. Elementos do processo de ensino-aprendizagem: 

motivação, memória, atenção, retenção, organização das informações. Família. O lúdico como 

instrumento de aprendizagem. O corpo na aprendizagem Problemas de comportamento. Dificuldades de 

aprendizagem Fracasso escolar. Modalidades de aprendizagem. Avaliação psicopedagógica 

Intervenção psicopedagógica. O processo de aprendizagem. Abordagem cognitivo-comportamental. 

Transtorno de ansiedade. Esquizofrenia. Autismo. Dependência química. Importância das 

intervenções com a família. Estatuto da criança e do adolescente-ECA. Cidadania. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 
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LEIA-SE: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

LEIA-SE: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS SAÚDE 

Conhecimentos Específicos: 

Conhecimentos Básicos para o exercício da profissão: Indicação das vacinas e soros; doenças 

transmissíveis evitáveis por vacinação; sintomas; procedimentos gerais para administração e 

conservação de vacinas e soros; imunização e triagem de clientela. 

Doenças infecciosas; doenças contagiosas; doenças infecto-contagiosas, doenças transmissíveis; 

sintomas; diagnósticos; denominações; prevenção; transmissão; incubação; cuidados; agentes 

transmissores; imunidade natural; controle; Verminoses; helmintos; protozoários; exames; 

fatores de transmissão; prevenção; tratamento; Saúde; higiene pessoal, coletiva e do meio 

ambiente; infecção hospitalar; vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis; medidas 

preventivas; saneamento básico; poluição; Programas de Saúde; objetivos; origem; equipe; 

participação e atuação; fiscalização; leis, normas e portarias que regulamentam os serviços 

especializados;  Gestantes; fecundidade; pré-natal; cuidados com a gestante; parto e puérpera; 

câncer cérvicouterino e de mama; cuidados com o recém nascido; primeiros socorros; mortalidade 

neonatal; População; fatores biopsicossociais; mortalidade; prevenção de acidentes; Programa de 

Atenção Integral ao Adulto. 

Ética no exercício profissional. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS SAÚDE 

Conhecimentos Específicos: 

Conhecimentos Básicos para o exercício da profissão: Indicação das vacinas e soros; doenças 

transmissíveis evitáveis por vacinação; sintomas; procedimentos gerais para administração e 

conservação de vacinas e soros; imunização e triagem de clientela. 

Apresentação pessoal; Relações interpessoais. Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 1988 e suas alterações, (arts 1º a 14, arts 37 a 43 e arts l96 a 200); Doenças 

infecciosas; doenças contagiosas; doenças infecto-contagiosas, doenças transmissíveis; 

sintomas; diagnósticos; denominações; prevenção; transmissão; incubação; cuidados; agentes 

transmissores; imunidade natural; controle; Saúde; higiene pessoal, coletiva e do meio 

ambiente; medidas preventivas para evitar a contaminação do ambiente de trabalho; doenças 

transmissíveis; saneamento básico; Programas de Saúde; prevenção contra acidentes;   

Ética no exercício profissional. 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Conhecimentos Específicos: 

Conhecimento e Identificação de Equipamentos e Instrumentos de um Consultório Odontológico; 

Materiais Dentários: Amálgama Dentário, materiais para restaurações estéticas diretas, 

material odontológico para prevenção, isolamento do campo operatório,cimentos odontológicos, 

materiais odontológicos para acabamento, polimento e limpeza suas características,formas de 

apresentação, finalidades, técnicas de Manipulação e métodos de uso; Princípios Básicos de 

Esterilização e Desinfecção: Material e Ambiente; Técnica de Aplicação de Medicamentos: Vias 

de Administração de Medicamentos; Orientação em higiene oral; Conhecimentos e Processamentos 

da Revelação de Radiografia; Processo de Esterilização;Técnicas de biossegurança; Noções 

gerais sobre: Funções do cargo; Agendamento; Administração; Tipos de pacientes.  

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Conhecimentos Específicos: 

Conhecimento e Identificação de Equipamentos e Instrumentos de um Consultório Odontológico; 

Materiais Dentários: Amálgama Dentário, materiais para restaurações estéticas diretas, 

material odontológico para prevenção, isolamento do campo operatório,cimentos odontológicos, 

materiais odontológicos para acabamento, polimento e limpeza suas características,formas de 

apresentação, finalidades, técnicas de Manipulação e métodos de uso; Princípios Básicos de 
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ONDE SE LÊ: 

 

LEIA-SE: 

 

ONDE SE LÊ: 

Esterilização e Desinfecção: Material e Ambiente; Orientação em higiene oral; Conhecimentos 

e Processamentos da Revelação de Radiografia; Processo de Esterilização;Técnicas de 

biossegurança; Noções gerais sobre: Funções do cargo; Agendamento; Administração; Tipos de 

pacientes.  

AUDITOR TÉCNICO EM SAÚDE 

Conhecimentos Específicos:  

Procedimentos de auditoria em sistema de saúde: definições e conceitos; Objetivos; Tipos e 

campo de atuação da auditoria; Perfil do auditor; Auditoria analítica; Auditoria operativa; 

Apuração de denúncia; Normas de vigilância sanitária para estabelecimento de saúde. 

Financiamento no SUS: forma de repasse de Recursos Federais; Programas financiados pelo piso 

de atenção básica; Utilização de Recursos Federais no SUS. Orçamento como instrumento de 

controle. Noções de planejamento estratégico. Habilitação para gestão no SUS. Documentos 

oficiais: Constituição Brasileira na área de Saúde; Código de Defesa do Consumidor; Código 

de Ética;  Lei Orgânica da Saúde 8080/90, Lei 8689 de 17/03/1993; Decreto 1651 de 

28/09/1995; Decreto 1232 de 30/08/1994; Resolução do Conselho; Procedimentos para Pagamento 

de Produção Ambulatorial no SUS; Procedimentos de liberação de Atualização de Internação 

Hospitalar; Procedimentos de liberação de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade. 

Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Legislação de Saúde do Brasil (Constituição 

Federal, Leis Orgânicas da Saúde, Normas Operacionais). Ética e legislação profissional. 

Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde; 

Fundamentos de Saúde Pública.  

AUDITOR TÉCNICO EM SAÚDE 

Conhecimentos Específicos:  

Procedimentos de auditoria em sistema de saúde: definições e conceitos; Objetivos; Tipos e 

campo de atuação da auditoria; Perfil do auditor; Auditoria analítica; Auditoria operativa; 

Apuração de denúncia; Normas de vigilância sanitária para estabelecimento de saúde. 

Financiamento no SUS: forma de repasse de Recursos Federais; Programas financiados pelo piso 

de atenção básica; Utilização de Recursos Federais no SUS. Orçamento como instrumento de 

controle. Noções de planejamento estratégico. Habilitação para gestão no SUS. Documentos 

oficiais: Constituição Brasileira na área de Saúde; Código de Defesa do Consumidor; Código 

de Ética;  Lei Orgânica da Saúde 8080/90, Lei 8689 de 17/03/1993; Decreto 1651 de 

28/09/1995; Decreto 1232 de 30/08/1994; Resolução do Conselho nº 033/2003; Procedimentos 

para Pagamento de Produção Ambulatorial no SUS; Autorização de Internação Hospitalar; 

Procedimentos de liberação de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade. Noções sobre 

Políticas de Saúde no Brasil. Legislação de Saúde do Brasil Ética. Noções Básicas de 

Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde; Fundamentos de Saúde 

Pública.  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Conhecimentos Específicos: Fundamentos da enfermagem; Enfermagem em Saúde coletiva; O 

exercício profissional da enfermagem; Equipe de saúde; Educação para saúde; O atendimento de 

enfermagem em casos de urgência e emergência; Primeiros socorros; A assistência integral à 

saúde mental; Métodos de esterilização de materiais; Administração de medicamentos: métodos 

e vias, posologias de drogas e soluções, intoxicação por medicamentos; Ações do enfermeiro 
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LEIA-SE:  

 

ONDE SE LÊ: 

 

LEIA-SE: 

 

nos exames complementares; assistência de enfermagem em programas especiais: DST/AIDS, 

Imunizações, Hipertensão, Diabetes, Pneumologia Sanitária. Assistência de Enfermagem e 

atenção à saúde de crianças e adolescentes e do idoso; Humanização da Assistência; 

Vigilância em Saúde Sanitária, Epidemiológica e Ambiental; Processo Saúde – Doença; 

Imunizações; Programas de Saúde.  

Ética Profissional. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Conhecimentos Específicos: Fundamentos da enfermagem; Enfermagem em Saúde coletiva; O 

exercício profissional da enfermagem; Equipe de saúde; Educação para saúde; O atendimento de 

enfermagem em casos de urgência e emergência; Primeiros socorros; A assistência integral à 

saúde mental; Métodos de esterilização de materiais; Administração de medicamentos: métodos 

e vias, posologias de drogas e soluções, intoxicação por medicamentos; assistência de 

enfermagem em programas especiais: DST/AIDS, Imunizações, Hipertensão, Diabetes, Pneumologia 

Sanitária. Assistência de Enfermagem e atenção à saúde de crianças e adolescentes e do 

idoso; Humanização da Assistência; Vigilância em Saúde Sanitária, Epidemiológica e 

Ambiental; Processo Saúde – Doença; Imunizações; Programas de Saúde.  

Ética Profissional. 

TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Conhecimentos Específicos: 

Microbiologia e Segurança Alimentar Conceitos de Microbiologia: bactérias, bolores e 

leveduras. Curva de crescimento microbiano. Coloração de Gram; Microrganismos gram-positivos 

e gram-negativos; Fatores que afetam o desenvolvimento microbiano; Enfermidades Transmitidas 

por Alimentos: Toxiinfecções Alimentares. Boas Práticas de Fabricação; Tecnologia de 

Alimentos Métodos de conservação de alimentos; Aspectos nutritivos dos alimentos; Alterações 

em alimentos; Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias: DST/AIDS, 

cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, febre 

amarela, filariose, hanseníase, hepatites, herpes, histoplasmose, leishmaniose, 

leptospirose, malária, meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, 

toxoplasmose, tuberculose, gripes e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório 

Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts 1º a 14, 

arts 37 a 43 e arts l96 a 200).  Ética no exercício profissional. 

TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Conhecimentos Específicos: 

Microbiologia e Segurança Alimentar Conceitos de Microbiologia: bactérias, bolores e 

leveduras. Curva de crescimento microbiano. Coloração de Gram; Microrganismos gram-positivos 

e gram-negativos; Fatores que afetam o desenvolvimento microbiano; Enfermidades Transmitidas 

por Alimentos: Toxiinfecções Alimentares. Boas Práticas de Fabricação; Tecnologia de 

Alimentos Métodos de conservação de alimentos; Aspectos nutritivos dos alimentos; Alterações 

em alimentos; Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias: DST/AIDS, 

cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, febre 

amarela, filariose, hanseníase, hepatites, herpes, histoplasmose, leishmaniose, 

leptospirose, malária, meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, 

toxoplasmose, tuberculose, gripes e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório  

Ética no exercício profissional. 
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CARGO ODONTOLÓGO 

 

ONDE SE LÊ: 

noplasias 

 

LEIA-SE:  

neoplasias  

 

 

ANEXO II  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

ONDE SE LÊ: 

 

OPERADOR DE COMPUTADOR 

 

LEIA-SE: 

 

OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR 

 

 

ANEXO IV 

 

ONDE SE LÊ: 

 

EDITAL 001/2011 

 

LEIA-SE: 

 

EDITAL 006/2011  

 

 

 

 

As demais disposições do Edital 006/2011 continuam inalteradas. 

E, para chegar ao conhecimento de todos é expedido o presente Edital de Retificação. 

 

 

GABINETE DA PREFEITURA, em 02 de junho de 2011. 

 

 

 

 

Maria Edneide Torres Silva Pinho 

Prefeita Municipal 
 

 

 


