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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 – RETIFICAÇÃO 2 
 

O Prefeito Municipal de Diamantino - MT, no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICO, aos interessados que fará as 
seguintes retificações no EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019, conforme abaixo discriminado: 

 

I – Onde se lê: 
 
Farmacêutico Bioquímico 

40 4.717,30 CR 
Graduação em Farmácia e registro no Conselho da Categoria ou 
Graduação em Farmácia com especialização em bioquímica e registro 
no Conselho da Categoria. 

 

Leia-se: 
 
Farmacêutico  40 4.717,30 CR Graduação em Farmácia e registro no Conselho da Categoria. 

 
Bioquímico 

40 4.717,30 CR 

Graduação em Bioquímica e Registro Profissional no Conselho da 
Categoria ou Graduação em Farmácia e Registro Profissional no 
Conselho da Categoria (cuja grade curricular atenda ao contido na  
Resolução CNE/CES 2, de 19 de fevereiro de 2002) ou Graduação em 
Farmácia com especialização em Bioquímica e Registro Profissional 
no Conselho da Categoria. 

 
II – RETIFICAR no Anexo I – Programa de Provas o conteúdo programático de Conhecimentos Específicos conforme segue: 
 

FARMACÊUTICO 
Farmacoeconomia. Farmacovigilância. Farmacologia aplicada. Legislação ética e bioética em Farmácia Hospitalar. 
Assistência Farmacêutica. Seleção e padronização de medicamentos. Programação e aquisição de produtos farmacêuticos. 
Logística, recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos. Métodos de controle de estoque. Sistema de 
distribuição de medicamentos. Prescrição e dispensação de medicamentos. Atenção Farmacêutica. Registros de produtos 
sujeitos a controle especial. Formas farmacêuticas. Vias de administração de medicamentos. Absorção, metabolização e 
eliminação de medicamentos. Farmacotécnica: fórmulas magistrais, oficinais e especialidades farmacêuticas sólidas, semi-
sólidas e líquidas. Formas farmacêuticas estéreis. Cálculos em Farmácia Hospitalar. Portarias, normas e resoluções da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais (Lei 006/90) e suas alterações. Lei Orgânica Municipal. 
 

BIOQUÍMICO 
Métodos de coleta e preservação de sangue, fezes, urina, secreções e outros líquidos biológicos. Meios de transporte. Tipos 
de anticoagulantes. Métodos de armazenamento e manipulação de amostras biológicas. Parasitas responsáveis pelas 
endoparasitoses e ectoparasitoses humanas, existentes no Brasil; Diagnóstico laboratorial, técnicas e procedimentos 
laboratoriais aplicados ao diagnóstico das doenças parasitárias de interesse humano. Bioquímica Clínica, métodos e 
técnicas de ensaios laboratoriais para a determinação de: proteínas plasmáticas; carboidratos; lipídeos, lipoproteínas e 
dislipidemias; ácido úrico, uréia e creatinina; enzimologia clínica; função hepática; função renal e equilíbrio hídrico, 
eletrolítico e ácido-básico e função cardíaca. Exames físico, químico e citológico da urina e líquidos corporais. Automação 
em bioquímica clínica. Erros inatos do metabolismo. Hormônios e suas funções metabólicas. Correlações de resultados de 
exames bioquímicos com a fisiopatologia. Microbiologia clínica: métodos e técnicas de isolamento e identificação de 
microrganismos. Técnicas e práticas laboratoriais para o diagnóstico microbiológico das sindromes infecciosas; Principais 
doenças infecciosas de interesse clínico causadas por bactérias, fungos e vírus. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. 
Princípios de destruição térmica de microrganismos, desinfetantes e antissépticos; Esterilização química e física. 
Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos na espécie humana. Reações antígeno anticorpo. Estudo do tipo de reação, 
fundamentos do método e desenvolvimento prático dos ensaios de imunodiagnóstico. Avaliação das respostas imunes 
humoral e celular por métodos de imunodiagnóstico e de funções celulares. Técnicas laboratoriais de imunohematologia. 
Marcadores Tumorais. Metodologia geral de laboratório para o estudo hematológico. Anemias. Hemoglobinopatias. 
Hemostasia e coagulação; Patologia dos leucócitos. Neoplasias hematológicas, leucemias ou leucoses. Interpretação clínica 
do hemograma. Biossegurança laboratorial. Controle de qualidade em laboratório de análises clínicas. Gerenciamento da 
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qualidade, calibração de vidrarias e equipamentos. Desenvolvimento de procedimento operacional padrão em análises 
clínicas. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei 006/90) 
e suas alterações. Lei Orgânica Municipal. 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Diamantino - MT, 22 de fevereiro de 2019. 
  
 

Prefeito Municipal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


