
                                                                                     

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
ERRATA 01 – RETIFICA O EDITAL 01 DO REGULAMENTO 

 
  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, através da Comissão Organizadora de Concurso Público - COCP, 
torna público a torna público a presente ERRATA para alterar o conteúdo programático de conhecimentos 
específicos do cargo de Biomédico-Citopatologista previsto no item 3.3 do Anexo IV do Regulamento, o 
qual passa vigorar com a seguinte redação: 
 
“3.3 - BIOMÉDICO CITOPATOLOGISTA: Tópicos gerais - preparo de soluções; preparo de padrões para controle de 

qualidade; limpeza de material; sistema internacional de medidas; anticoagulantes; coleta de amostras. Bioquímica – 

determinações bioquímicas; determinações enzimaticas; determinações das provas funcionais; eletroforese na 

bioquímica clínica; espectrofotometria. Hematologia - estudo dos glóbulos vermelhos; estudo dos glóbulos brancos; 

estudo das plaquetas; imuno-hematologia. Bacteriologia – meios de cultura; esterelização; coloração; coproculturas; 

orofaringeo (cultura do material); geniturinário (cultura de material); hemoculturas; antibiograma. Imunologia - 

reações de precipitação; reações de aglutinação; reações de hemólise; imunoensaios (técnicas) e técnicas de Biologia 

Molecular. Parasitologia - protozoários intestinais; helmintos intestinais; hemoparasitas; parasito dos tecidos; 

técnicas laboratoriais. Uroanálise - caracteristicas físicas; pesquisa dos componentes anormais; sedimentoscopia. 

Parte Prática - Bacteriologia; cultura de urina, cultura das secreções orofaringeas; hemocultura. Técnicas sorologicas; 

precipitações; reações de hemoaglutinação e técnicas de Biologia Molecular. Parasitologia; métodos direto; 

sedimentação; conceituação. Bioquímica - determinações dos componentes orgânicos do sangue; determinações dos 

componentes inorgânicos do sangue; determinações das enzimas de imoportância química. Provas funcionais - 

função renal; função hepática; tolerância à glicose. Uroanálise - exame sumário. Hematologia - hemograma; 

eritrograma; leucograma. NA ÁREA DE CITOPATOLOGIA: Aspectos histológicos e citológicos do Trato genital 

feminino (TGF)Técnicas de colheita e de coloração;Citologia do TGF; Citologia hormonal;  Alterações celulares 

relacionadas com Inflamação e Degeneração do TGF; Alterações Reativas - Agentes Específicos: Fungos e T. vaginalis; 

Aspectos gerais da  Vaginose bacteriana, Herpes simples e infecção pelo HPV.  Classificação Citológica: Papanicolaou 

a Bethesda – Nomenclatura Brasileira. Lesões pré malignas e malignas do TGF; Atipias escamosas e glandulares. 

Citologia do líquor. Citologia do esperma. Citologia do líquido amniótico.Citologia do exsudato uretral e transudatos 

em geral. Legislação e Ética profissional, Lei 7498/86, NOAS. Legislação Básica do SUS (Leis Federais 8080/90 e 

8.142/90). Noas 2002. Programa Estratégia Saúde da Família – PSF (Programa Saúde da Família) – Normas e Bases 

Operacionais. Estatuto do Servidor Público do Município. Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Lei Orgânica 

do Município.” 

Este edital de ERRATA é publicado no placar da Prefeitura Municipal de Jussara e  no site da empresa 
www.consultarconcursos.com.br. 
 
 
Jussara, aos 29 de Abril de 2011. 

 
ALCIONE AMARAL 

Presidente da COCP 
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