MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO/MS
EDITAL n. 002/2016
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS

O Presidente da Comissão Organizadora, instituída pelo Decreto nº 081 de 28 de junho de 2016,
torna público, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do Anexo I e II do Edital
n.001/2016 de dispositivos constantes do Anexo I e II deste edital, que será consolidado na versão
original.

Santa Rita do Pardo, MS, 01 de julho de 2016.

JOABE BRAGA DE SOUSA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Decreto nº.081/2016

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
ANEXO I AO EDITAL Nº. 002/2016
(Alterações do Anexo I do Edital n.01/2016)

CARGO

Código

Profissional de Saúde Publica II

118

FUNÇÃO

Farmacêutico

VAGAS
TOTAL

ATRIBUIÇOES

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

01

Responsabilizar-se
pelos
medicamentos sob sua guarda;
controlar
o
estoque
de
medicamentos e colaborar na
elaboração de estudos e pesquisas
famacodinâmicas e toxicológicas;
emitir parecer técnico a respeito de
produtos e equipamentos utilizados
na farmácia, principal em relação a
compra de medicamentos; controlar
psicotrópicos e fazer boletins de
acordo com a vigilância sanitária;
planejar e coordenar a execução de
assistência
farmacêutica
no
município; Coordenar o consumo e a
distribuição dos medicamentos;
supervisionar, orientar e realizar
exames hematológicos e imuno
lógicos, microbiológicos e outros
empregando aparelhos e reagentes
apropriados;
Orientar
e
supervisionar profissionais de nível
técnico, médio e básico, quanto a
procedimentos
adequados
em
laboratórios; Responsabilizar-se pela
introdução de novos métodos para a
realização de exames; Elaborar e

40

SALÁRIO
BASE
R$

REQUISITOS PARA
PROVIMENTO

2.607,43 Graduação
de
nível
superior,
habilitação
específica para a função e
registro
no
órgão
fiscalizador da profissão.

promover
os
instrumentos
necessários,
objetivando
o
desempenho
adequado
das
atividades
de
armazenamento,
distribuição, dispensação e controle
de medicamentos pelas unidades de
saúde; avaliar o custo do consumo
de
medicamentos;
Realizar
supervisão técnico-administrativa em
unidades de saúde do Município no
tocante a medicamentos e sua
utilização; Realizar treinamento e
orientar os profissionais da área;
Dispensar
medicamentos
e
acompanhar a dispensação realizada
pelos funcionários subordinados,
dando a orientação necessária e
iniciar acompanhamento do uso
(farmacovigilância);
Realizar
procedimentos
técnicos
administrativos no tocante a
medicamentos a serem utilizados;
Acompanhar
a
validade
dos
medicamentos
e
seus
remanejamentos;
fiscalizar
e
farmácias e drogarias quanto ao
aspecto
sanitário;
executar
manipulação
de
ensaios
farmacêuticos, pesagem, mistura e
conservação; Subministrar produtos
médicos e cirúrgicos, seguindo
receituário medico; Executar outras
tarefas correlatas.

Assistente de Atividades de
Saúde II

Agente de Serviços
Especializados II

309

Agente de Vigilância
em Saúde

1

304

Motorista
de
Ambulância
Assentamento Mutum

01

Proceder, sob orientações técnicas de
profissionais da área, visitas aos imóveis
existentes no Município das seguintes
modalidades: Residências, Comércios,
Indústrias, Terrenos Baldios, Instituições
Públicas
e
outros,
realizando
orientações,
pesquisa
larvária,
tratamentos químicos com larvicidas e
aplicação de inseticidas com bomba
costal.
Realizar também, controle
mecânico tais como: vedação, remoção
ou até mesmo eliminação de
recipientes, reservatórios de água ou
qualquer utensílio que possa servir de
criadouros do mosquito Aedes Aegypti
ou de outros vetores. Promover ações e
medidas de prevenções aos agravos em
especial às doenças transmitidas por
vetores alem de outras atividades
ligadas ás ações de controle de vetores
desenvolvidas pela Secretaria Municipal
de Saúde. Quando designado realizar
aplicações de inseticidas utilizados no
combate aos vetores manuseando
equipamentos de aspersão manuais ou
motorizados utilizando Equipamentos
de Proteção Individual (E.P.I.) e zelar
pelos referidos equipamentos alem de
realizar armazenamentos de produtos e
materiais de forma adequada.
Conduzir ambulâncias, transportando
pacientes e passageiros para localidades
determinados,
responsabilizando-se
pelo bem estar dos passageiros; dirigir,
eventualmente, ônibus e caminhões,
para o transporte de pessoas; examinar

40

40
escala

*694,04 Nível
completo.

Fundamental

902,25
Nível Fundamental
completo e CNH, modelo
“D” ou superior.

diariamente
as
condições
de
funcionamento do veículo sobre sua
responsabilidade,
abastecendo-o
regulamente e verificando diariamente
as condições do veículo (água, óleo,
combustível, bateria, sistema elétrico),
providenciando
sua
manutenção
preventiva e corretiva; executar reparos
de emergência e solicitar as revisões
periódicas; preencher o boletim diário
de transportes e de ocorrências;
recolher os veículos na garagem depois
de concluído o serviço e executar tarefas
afins.
Agente de Serviços
Especializados II

308

116
Profissional de Educação

Motorista
Ambulância

de

Professor de 1º ao 5ºano- Escola Santa Rita
de Cássia- Polo Mateira

01
“

01

40
Escala

20

Exercer as funções de magistério, as
atividades de docência de suporte
pedagógico.
Promover
o

902,25

Nível Fundamental
completo e CNH, modelo
“D” ou superior.

1.125,15 Graduação
de
nível
superior - – Pedagogia
com
habilitação
específica.

alunos de menor rendimento; participar
integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, a avaliação e ao
desenvolvimento
profissional;
comunicar em tempo hábil ao Diretor da
unidade escolar as eventuais faltas;
participar do Conselho de Classe;
corrigir, com o devido cuidado e dentro
do prazo estabelecido, as provas e
trabalhos escolares;
proceder à
avaliação do rendimento do aluno em
termos de objetivos propostos, como o
processo contínuo de acompanhamento
de aprendizagem; - manter permanente
contato com os pais ou responsáveis
informando-os orientando-os sobre o
desenvolvimento dos alunos e obtendo
dados de interesse para o processo
educativo; comentar com os alunos as
provas
e
trabalhos
escolares,
esclarecendo os erros e os critérios
adotados; fornecer ao Coordenador
Pedagógico a relação de materiais de
consumo
necessário
ao
desenvolvimento
das
atividades
curriculares; manter a disciplina em sala
de aula e colaborar para a ordem geral
da unidade escolar;
comparecer
pontualmente às aulas e às reuniões;
conhecer e respeitar as leis, os
estatutos,
os
regulamentos,
os
regimentos e demais normas vigentes;
utilizar metodologia de ensino adequada
e compatível com os objetivos da
unidade escolar; escriturar diário de
classe,
observando
as
normas
pertinentes; participar de atividades

educativas promovidas pela comunidade
escolar; cooperar e manter espírito de
solidariedade com os companheiros de
trabalho e comunidade escolar;
analisar juntamente com o Coordenador
Pedagógico, as ementas curriculares dos
alunos, a fim de definir as adaptações
necessárias; prestar assistência aos
alunos que necessitam de estudos de
adaptação.
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Professor de 1º ao 5º01
ano- Escola Santa Rita
de Cássia- Polo Gildo
Pezarini
* Complementação constitucional para o valor do salário mínimo vigente.

20
“

1.125,15

Graduação
de
nível
superior – Pedagogia com
habilitação específica.

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
ANEXO II AO EDITAL Nº. 002/2016
(Alterações do Anexo II do Edital n.01/2016)

CARGO: FARMACÊUTICO
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Farmacologia Geral: Farmacocinética, Farmacodinâmica, Receptores e modos de ação. Classes,
modos de ação, toxicidade, relação estrutura atividade, efeitos adversos e interações
medicamentosas de fármacos que atuam no(a): Sistema Nervoso Autônomo, Sistema Nervoso
Central, sistema cardiovascular e renal, sistema endócrino, terapia antimicrobiana e antiparasitária.
Boas práticas de produção, controle de qualidade, distribuição, dispensação de medicamentos e
legislação pertinente. Controle de Qualidade de Medicamentos: Análises químicas, físico-químicas e
microbiológicas. Qualificação de Equipamentos e Instrumentos. Validação de Processos e Métodos
Analíticos. Legislação pertinente. Bromatologia e Tecnologia de Alimentos: composição química dos
alimentos, suas propriedades nutricionais e funcionais; Análise e controle de qualidade de alimentos;
Tecnologia de alimentos industrializados; Métodos de conservação; Fiscalização realizada por órgãos
competentes. Deontologia e Legislação Farmacêutica: Legislação pertinente ao exercício profissional
do Farmacêutico; código de Ética do profissional Farmacêutico; Portaria nº 344/98 da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; Lei
Federal nº 6390, de 23 de setembro de 1976. Lei Federal nº 8.027, de 12 de abril de 1990 - Código de
Ética dos Servidores Públicos.

CARGOS: AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROVA 01: 10 Questões de Português com o seguinte conteúdo:
Compreensão de diferentes gêneros textuais. Formas e gêneros literários. Interpretar informações
nos diferentes gráficos. Estrutura, Formação e Significação das palavras: sinônimos e antônimos,
homônimos, parônimos e homógrafos, denotação e conotação. Vogais e Consoantes; Encontros
vocálicos: hiato, ditongo e tritongo. Encontros consonantais. Dígrafos. Divisão silábica. Classificação
das palavras quanto à posição da sílaba tônica: palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação gráfica. Crase. Uso do hífen.
Sinais de pontuação. Classificação, flexão de gênero (Masculino e Feminino) e número (Singular e
Plural) e emprego das palavras: artigo, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, numeral,
preposição e conjunção. Sinônimo e Antônimo. Diminutivo e Aumentativo da Palavra. Colocação dos
pronomes pessoais oblíquos átonos.Tempos, modos e conjugações verbais. Concordância Nominal
(artigo e substantivo; substantivo e adjetivo) e Concordância Verbal (sujeito e predicado). Forma e
grafia de algumas palavras e expressões: por que/ por quê/ porque/ porquê; onde/ aonde;
mas/mais; a/há; demais/de mais; mal/mau. Correspondência Oficial: pronomes e expressões de
tratamento, ofício, carta, bilhete, e-mail, abreviaturas, siglas, símbolos. Gramática no contexto
Morfológico e Sintático; Semântico e Discursivo: Fonética e Fonologia (fonema, sílaba e ortofonia);
Frase, Oração e Período.

PROVA 01: 10 questões de matemática com o seguinte conteúdo:
Números Naturais e Ordinais: comparação e ordenação. Raciocínio Lógico. Conjunto de números
inteiros, ordinais e racionais; Sistemas de numeração decimal: Ordens e Classes (Números maiores
que 10.000; números pares e ímpares; numeração ordinal; sistema de numeração romano.
Antecessor e Sucessor dos Numerais; Tratamento da informação: Tabelas e Gráficos. Conjunto de
números inteiros e racionais; Noções de Geometria: Sólidos geométricos: prisma, pirâmides, cones e
cilindros. Segmento de reta : Linhas abertas e fechadas; Reta; Semi-reta. Principais figuras
geométricas: triângulo, quadrado, retângulo e círculo; Área e perímetro das figuras planas; Ângulos e
Polígonos: Idéia, Medida e Tipos de ângulos; Noção de polígono; Triângulos; Quadriláteros. Relação

entre as quantidades de vértices, arestas e faces de poliedros; Operações com Números Naturais:
Adição; subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiação. Expressões numéricas, com o uso
dos sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves: adição, subtração, multiplicação e divisão.
Múltiplos e Divisores. Aproximações e estimativas. Agrupamentos e Trocas na base 10; Sentenças
Matemáticas: Expressão com valor desconhecido; Números Racionais: Representação fracionária:
Ideia e Tipos de fração; Números Mistos; Comparação de frações; Frações equivalentes. Operações
com frações; Fração de quantidades. Porcentagem. Tabelas e Gráficos. Adição, subtração e
Multiplicação de Números. Representação Decimal: Noção e operação com Décimos, Centésimos e
Milésimos. Adição, Subtração e Multiplicação de números racionais na forma decimal. Divisão de
números naturais, com quociente racional, representado na forma decimal. Potenciação e
Radiciação. Porcentagem. Frações ordinárias e decimais; operações com frações; Sistemas de
Medidas: Comprimento (Metro; Quilômetro), Massa (Grama, quilograma, arroba e tonelada) e
Capacidade (Litro). Perímetros de figuras planas. Medidas de Superfície: área e Volume. Tempo:
Hora, Dia, Semana, Mês e Ano; - Situações-Problema Simples: adição, Subtração, Multiplicação e
Divisão. Propriedades da Multiplicação. Regra de três; Sistema monetário brasileiro: Unidade
monetária: real; Cédulas e moedas. Comércio: compra e venda. - Equações e Inequações de 1º e 2º
graus.

PROVA 02: 20 questões de conhecimento específico com o seguinte conteúdo:
Vigilância epidemiológica, Programas Nacionais de Controle e Prevenção de doenças
transmissíveis e não transmissíveis, emergentes e reemergentes, Vigilância em Saúde
Ambiental. Política Nacional de Saúde Ambiental, Controle de Zoonoses

