
 

                             PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, RO.  
                            EDITAL Nº 001/2020 – CONCURSO PÚBLICO. 

 
2ª Retificação. 

1 
 

 

A Prefeitura Municipal de Corumbiara, RO, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a 2ª Retificação do 
EDITAL Nº 001/2020 – CONCURSO PÚBLICO. 

 

I. O Edital Nº 001/2020 – CONCURSO PÚBLICO passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
4. QUADRO DE CARGOS: 

NÍVEL SUPERIOR. 

 

Cargo. Escolaridade/Requisitos. Carga 
horária 

semanal. 

Vencimento. 

R$. 

Vagas. 

AC*  
CR**. 

CCD***
CN****. 

FISIOTERAPEUTA. 
Curso Superior em Fisioterapia e 
registro no CREFITO. 

30 horas. 3.100,00 
CR. - 

 
 

ANEXO II – CONTEÚDO DA PROVA. 

 

BIBLIOGRAFIA: A critério da banca poderá ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos 
especificados.  

 

NÍVEL SUPERIOR. 

ANALISTA ADMINISTRATIVO EM CONVÊNIOS: Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação 
de arquivos, cópias). Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas. MS-Word 2016. 
MS-Office 2016. MS-Excel 2016. MS-PowerPoint 2016. MS-Windows 10. Noções sobre formalização de 
Convênios, Contratos de Repasses, Termos de Parcerias. Noções sobre: Planos de Trabalhos, Planilhas de 
Custos, Cronograma Físico, Cronograma de Desembolso, Termos de Referência, Projetos Básicos. Orçamento 
público e processo orçamentário. Plano Plurianual (PPA). Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Lei de 
Orçamento Anual (LOA). Noções de Direito Administrativo. Noções de Direito Constitucional. Noções de Direito 
Tributário. Lei nº 8.666/1993 e alterações - Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. 
Lei Complementar nº 101/2000 e alterações - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal. Lei Orgânica do Município de Corumbiara, RO. Lei nº 13.019/2014 
(Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, 
em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante 
a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos 
de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de 
fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429/1992 
e 9.790/1999). Conhecimentos sobre a Plataforma + Brasil. Conhecimentos sobre SICONV. 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS: Uso de correio eletrônico, 
preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, 
impressão de páginas. MS-Word 2016. MS-Office 2016. MS-Excel 2016. MS-PowerPoint 2016. MS-Windows 
10. Demonstrações contábeis. Folha de pagamento: cálculo e contabilização. Patrimônio e variações 
patrimoniais. Atos e Fatos contábeis. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual. Normas, técnicas e práticas contábeis. Contabilidade Pública: conceito e campo de atuação. Patrimônio 
público. Composição e variações patrimoniais. Fundos especiais.  Despesas de exercício anteriores. Restos a 
pagar. Dívida ativa. Orçamento público e processo orçamentário. Plano Plurianual (PPA). Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). Lei de Orçamento Anual (LOA). Noções de Direito Administrativo. Noções de Direito 
Constitucional. Noções de Direito Tributário. Lei nº 8.666/1993 e alterações - Institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública. Lei Complementar nº 101/2000 e alterações - Estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Lei Orgânica do Município de Corumbiara, 
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RO. Noções sobre elaboração de orçamento público. Lei 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).  

BIOQUÍMICO: Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Navegação 
Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas. MS-Word 2016. MS-Office 2016. MS-Excel 2016. 
MS-PowerPoint 2016. MS-Windows 10. Microbiologia básica e aplicada: fundamentos de isolamento e pesquisa 
de microrganismos; ensaios microbiológicos de alimentos, água, amostras ambientais, sanitizantes, 
medicamentos e correlatos; avaliação de microrganismos indicadores e patogênicos, emergentes e re-
emergentes; preparação e controle de qualidade de meios de cultura e reagentes; técnicas de amostragem e 
preparo de amostras para ensaios microbiológicos. Bioquímica Clínica: Realização e interpretação de exames 
bioquímicos e moleculares que avaliem: Diabetes mellitus; Dislipidemias; Função hepática; Função renal e 
Uroanálise; fundamentos sobre metabolismo de carboidratos, lipídeos, proteínas, aminoácidos, substâncias 
nitrogenadas não proteicas e eletrólitos. Hematologia: hematopoiese; hemograma completo e seus parâmetros; 
investigação laboratorial e molecular de doenças hematológicas; coagulação e tipagem sanguínea; principais 
anemias; hemoglobinopatias; leucemias. Hemostasia: TAP, TTPA, fibrinogênio e dosagem de fatores de 
coagulação. Imunologia geral: sistema e resposta imune; estrutura, função e produção de anticorpos; 
mecanismo de defesa imune; diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas. Parasitologia: métodos de análise 
e suas implicações em doenças parasitológicas humanas relacionadas; diagnóstico laboratorial de doenças 
parasitológicas humanas. Legislação Farmacêutica. Coleta, preservação, transporte e processamento das 
principais amostras biológicas em laboratório de análises clínica. Controle de qualidade e biossegurança em 
laboratórios de rotina de análises clínicas. 

FARMACÊUTICO: Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). 
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas. MS-Word 2016. MS-Office 2016. MS-
Excel 2016. MS-PowerPoint 2016. MS-Windows 10. Microbiologia básica, avaliação de microrganismos 
indicadores e patogênicos, emergentes e reemergentes. Princípios epidemiológicos e sua aplicação na 
assistência farmacêutica. Farmacologia Geral: Absorção e Distribuição de Drogas, Farmacocinética, 
Biotransformação e Excreção de Drogas, Princípios de Ações de Drogas, Fatores que Alteram os Efeitos de 
Medicamentos. Conceito de biodisponibilidade e bioequivalência. Interações medicamentosas. Interação 
alimentos e medicamentos. Iatrogenias. Conhecimentos específicos a respeito do uso de mediadores químicos 
e de fármacos que afetam os principais sistemas orgânicos e os usados no tratamento de doenças infecciosas 
e do câncer. Química farmacêutica. Imunologia geral: sistema e resposta imune; estrutura, função e produção 
de anticorpos; mecanismo de defesa imune. Princípios de ética profissional (Resolução n.º 417/2004 do 
Conselho Federal de Farmácia. Código de Ética da Profissão Farmacêutica). Política Nacional de Medicamentos 
(Portaria GM n.º 3916/1998). Boas Práticas de Distribuição de Medicamentos (Portaria SVS/MS n.º 802/98). 
Regulamento técnico referente ao fracionamento de medicamentos (RDC 80/2006 da ANVISA). Boas Práticas 
de Fabricação de Medicamentos (Resolução RDC n.º 210/03 da ANVISA). Vigilância Sanitária, medicamento 
genérico, utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos (Lei n.º 9787/1999, Resolução RDC 
ANVISA n.º 84/2002 e Decreto n.º 3181/1999). Escrituração de medicamentos sujeitos ao controle Especial 
(Portaria 344/98 MS). Noções sobre Atenção Farmacêutica (Proposta de Consenso Nacional de Atenção 
Farmacêutica - OPAS). Parasitologia: métodos de análise e identificação de parasitas e suas implicações em 
doenças parasitológicas humanas relacionadas. Farmácia Hospitalar: estrutura organizacional, funções clínicas, 
garantia da qualidade, padronização de medicamentos para uso hospitalar e ambulatorial, formas de aquisição 
de medicamentos, central de abastecimento farmacêutico, indicadores de consumo, planejamento e controle de 
estoque de medicamentos e correlatos, sistema de distribuição de medicamentos. Manipulação de 
medicamentos e correlatos. 

 
 
 

ANEXO IV – CRONOGRAMA – ESPECÍFICO para os cargos que realizarão Prova Objetiva e Prova de 
Títulos. 

 

FASES. 
DATAS PREVISTAS* 

(Estas datas poderão ser 
alteradas). 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES. 10/09/2020 a 29/09/2020. 
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ENVIO DE LAUDO MÉDICO. 10/09/2020 a 29/09/2020. 

ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES. 30/09/2020. 

 

 

ANEXO V – CRONOGRAMA – ESPECÍFICO para os cargos que realizarão Prova Objetiva e Prova Prática. 

 

FASES. 

DATAS PREVISTAS* 

(Estas datas poderão ser 
alteradas). 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES. 10/09/2020 a 29/09/2020. 

ENVIO DE LAUDO MÉDICO. 10/09/2020 a 29/09/2020. 

ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES. 30/09/2020. 

 

 

Corumbiara, RO, 22 de setembro de 2020.   

 

 
LAERCIO MARCHINI. 

Prefeito Municipal. 

 


