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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS TEMPORÁRIAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
ERRATA DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 01/2022 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Legislação
vigente, com base no Art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Brumado, torna pública a seguinte retificação
do Edital de Abertura de inscrições nº01/2022, da Secretaria Municipal de Saúde:

No ANEXO II, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA AS PROVAS OBJETIVAS, fica acrescentado em Nível Superior Completo os
conhecimentos específicos para o cargo de FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO, ficando da seguinte forma:

x

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO: Conhecimentos técnicos profissionais aplicados a laboratórios de análises
clínicas. Coleta, transporte, preservação, processamento primário das principais amostras biológicas. Controle de
qualidade e estatística. Biossegurança. Automação. Princípios básicos de química clínica: cálculos e reagentes. Desinfecção
e esterilização. Métodos diagnósticos em imunologia clínica. Diagnóstico laboratorial das doenças infecciosas (sífilis,
chagas, toxoplasmose, rubéola) e das hepatites virais (marcadores de hepatites). Hormônios. Diagnóstico laboratorial de
HIV. Diagnóstico laboratorial de doenças autoimunes. Bioquímica. Métodos bioquímicos de diagnóstico, dosagens
enzimáticas, cinéticas e colorimétricas. Avaliação laboratorial de funções renais, hepáticas, endócrinas e cardiovasculares.
Testes de tolerância a glicose. Automação em bioquímica. Hematologia. Formação do sangue: características morfológicas
e funcionais das séries hematológicas. Diagnóstico laboratorial das anemias. Fatores de coagulação. Coagulograma.
Caracterização morfofisiopatológica e bioquímica das leucoses. Imunohematologia (sistemas sanguíneos e doença
hemolítica do recém nato). Urinálise. Componentes normais e anormais de urinas. Sedimentoscopia da urina e
correlações clínicas. Exame químico, densidade, estudo e morfologia das hemácias. Microbiologia. Métodos de
colorações: meios de cultura para isolamentos de microorganismos, meios de transporte para cultivos de diversos
materiais biológicos, coleta de materiais biológicos, provas bioquímicas para identificação de microorganismos, culturas
qualitativas e quantitativas, mecanismos de ação de antimicrobianos, bacterioscopias e baciloscopias, teste de
suscetibilidades aos antimicrobianos, diagnóstico, etiologia patologias e epidemiologias das micoses. Parasitologia.
Diagnóstico de helmintos e protozoários, protozooscopia, helmintoscopia, ciclo evolutivo dos protozoários, ciclo evolutivo
dos helmintos, métodos específicos para diagnóstico de parasitoses. Farmacovigilância: vigilância sanitária de
medicamentos e outros insumos farmacêuticos.

Brumado-BA, 28 de março de 2022.

EDUARDO LIMA VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL

Instituto Brasileiro Educar Conquista – Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Brumado

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AELXAZAEU+YGYL+M4CF4FA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1

