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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº. 002/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-AL, tendo em vista o Edital do Concurso Público nº
001/2020, para provimento de cargos vagos existentes no Quadro de Pessoal Permanente
da Prefeitura Municipal de Belém (AL) e de acordo com o item 10.14, do referido Edital,
torna pública as retificações, inclusões e exclusões a serem consideradas nos itens do
referido Edital conforme estabelecido abaixo:
I – FICA INCLUÍDO O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CARGO DE FARMACÊUTICO NO
ANEXO IV – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS):
FARMACÊUTICO
Código de Ética Farmacêutica. Legislação farmacêutica: Lei 5991/73, Lei 3820/60, Decreto
85878/81, Decreto 74170/74, Lei 9772/99, Portaria 344/98, RDC 302/05; Farmácia
hospitalar: estrutura organizacional, Estrutura administrativa, Conceito. Medicamentos
controlados, Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais, Padronização de
medicamentos. Controle de infecção hospitalar; Planejamento e controle de estoques de
medicamentos e correlatos. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à
farmacologia; noções de ensaios biológicos; vias de administração e manipulação de
formas farmacêuticas magistrais e oficinais; absorção, distribuição e eliminação de
fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos; interação drogareceptor; interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas. Fármacos que
agem no sistema nervoso autônomo e sistema nervoso periférico: paras
simpatomiméticos; parassimpáticos; simpatomiméticos; simpatolíticos; anestésicos
locais; bloqueadores neuromusculares. Fármacos que agem no sistema nervoso central:
hipnoanalgésicos; anestésicos gerais; tranquilizantes; estimulantes do SNC;
anticonvulsivantes; autacóides e antagonistas; anti-inflamatórios não esteroides; antiinflamatórios esteroides; Farmacologia-Interações medicamentosas, agonistas,
antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios,
cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Reações adversas a medicamento;
interações e incompatibilidade medicamentosas. Farmacotécnica - formas farmacêuticas
para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas
farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Manipulação de medicamentos, produção
de antissépticos e desinfetantes, Preparo de soluções. Conceitos: molaridade,
normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade. Métodos de extração e
isolamento de produtos naturais; desenvolvimento e validação de métodos analíticos,
ensaios farmacopeicos de controle de qualidade; métodos cromatográficos e
espectrométricos de análises: fundamentos e aplicações; técnicas modernas na
investigação de produtos naturais: biotecnologia, preparo, diluição e padronização de
soluções. Nanotecnologia farmacêutica. Biossegurança. Análise de protocolos e relatórios
de estudos de Equivalência Farmacêutica e Perfil de Dissolução; Análise de protocolos e
relatórios de Bioequivalência; Notificação de matérias primas reprovadas à ANVISA;
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Atividades de implantação da Farmacovigilância seguindo recomendações da Anvisa.
Procedimentos pré-analíticos: obtenção; conservação; transporte e manuseio de amostras
biológicas destinadas à análise, coleta, manipulação, preparo e transporte de sangue, urina
e fluidos biológicos Procedimentos analíticos aplicados às principais dosagens
laboratoriais: Análises bioquímicas de sangue, urina e fluidos biológicos; bioquímica
clínica; Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de referência. Função renal.
Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos
carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e
métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas:
classificação e métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas séricas,
metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínico-patológicas.
Enzimologia clínica: Princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina:
hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não proteicos,
cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas;
hematologia, hemostasia e imunohematologia; Urinálise – Coleta, testes químicos, testes
físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento; microbiologia
clínica (bacteriologia, micologia, virologia e parasitologia); Anticorpos: Imunidade
humoral, Imunidade celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças nas doenças
infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação,
aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. Imunoglobulinas;
sistema
complemento;
reações
sorológicas
(aglutinação,
precipitação,
imunofluorescência), e rotina hematológica (hemostasia, coagulação, anemias e
hemopatias malignas). Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral.
Leucemias. Observações gerais para todas as dosagens, curvas de calibração; colorações
especiais e interpretação de resultados. Controle de qualidade e biossegurança em
laboratórios de pesquisa, de análises clínica e biologia molecular. Testes diagnósticos da
coagulação plasmática. Classificação sanguínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada.
Normas gerais de serviços de hemoterapia; doação de sangue; critérios para triagem
laboratorial de doador de sangue; hemocomponentes, hemoderivados: métodos de
preparação, armazenamento, transporte, testes e análise de controle de qualidade
Hemovigilância de incidentes transfusionais imediatos e tardios. Biossegurança em
hemoterapia.
Gabinete do Prefeita, em 06 de fevereiro de 2020
ANA PAULA ANTERO SANTA ROSA BARBOSA
Prefeita Municipal

