
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 
     ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
ALTERAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DE PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA nº 001/2017 

 

1.Considerando o que disposto no item 11.3 do Edital PSS nº 01/2017, seguem as seguintes alterações: 

 

1.1 Onde se lê: 

 

1.5 (...) 

 

Leia-se: 
 

1.5 (...) 

 

1.2 Onde se lê: 
 
Anexo II 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROVA OBJETIVA 
 
(...) 
 
QUADRO 2 -  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Fisioterapeuta  
FARMACÊUTICO E FARMACEUTICO ESF: Leis, Portarias e Resoluções; 1 Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976; Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam 
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 

Ordem Cargo 

Jornada 
de 

Trabalho 
Semanal 

Pré-requisito Vencimento 
Mensal Vagas 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

VI Motorista 
(saúde) 40 h 

Nível fundamental 
incompleto + CNH “D” 
+ curso de primeiros 
socorros 
 

R$ 937,00 06 + Cadastro 
de Reserva   

Ordem Cargo 

Jornada 
de 

Trabalho 
Semanal 

Pré-requisito Vencimento 
Mensal 

Vagas 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

VI Motorista 
(saúde) 

40 h 

Nível fundamental 
incompleto + CNH “D” 
+ curso de transporte de 
emergência (Res. 
CONTRAN nº 168, de 
22/12/2004); 

R$ 937,00 06 + Cadastro 
de Reserva   
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cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências; 3 Resolução nº 338, 
de 06 de maio de 2004 ; Aprovar a Política Nacional de Assistência Farmacêutica; 4 
Portaria nº 533, de 28 de março de 2012; Estabelece o elenco de medicamentos e 
insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 5 Portaria nº 4.217, de 28 de dezembro de 2010; 
Aprova as normas de financiamento e execução do  Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica; 6 Resolução 308 de 2 de maio de 1997 – Conselho Federal de Farmácia; 
Ementa: Dispõe sobre a Assistência Farmacêutica em farmácias e drogarias ; 7 Portaria 
nº 2.981 de 26 de novembro de 2009; Aprova o Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica; 8 Diretrizes para estruturação de farmácias no âmbito do 
Sistema Único de Saúde; 9 Boas práticas para Estocagem de Medicamentos; 10 
Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; 11 Farmacologia clínica e terapêutica; 12 
Farmacovigilância; 13 Administração de Farmácia: Aviamento de Receitas. Controle de 
estoque de medicamentos. Dispensação. Normas; 14 Código de ética da profissão 
farmacêutica; 15 Medicamentos genéricos; 16 Medicamentos sujeitos a controle 
especial; 17 Uso racional de medicamentos; 18 Farmácia Hospitalar e controle de 
infecções hospitalares; 19 Seleção, programação, aquisição e distribuição de 
medicamentos em serviços de saúde públicos; 20 Comissão de farmácia e terapêutica, 
suas competências e atribuições. LEGISLAÇÃO DO SUS: 21 Lei nº 8.080/90 e Lei nº 
8.142/90 (Sistema Único de Saúde). 22 Constituição Brasileira, do art. 196 ao 200. 23 
Pactos pela vida, em defesa do SUS e de Gestão. 

Fonoaudiólogo 

1. Anatomia geral. 2. Fisiologia geral. 3. Neuroanatomia. 4. Cinesiologia. 5. Fisioterapia 
geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra indicações de termoterapia - fototerapia - 
hidroterapia - massoterapia - cinesioterapia - eletroterapia - manipulação vertebral. 6. 
Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia. 7. Fisioterapia em neurologia. 
8. Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. 9.Fisioterapia em pediatria, geriatria e 
neonatologia. 10. Fisioterapia em cardiovascular. 11.Fisioterapia em pneumologia; 
fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar - assimetria arterial; insuficiência 
respiratória aguda e crônica; infecção do aparelho respiratório; avaliação fisioterápica do 
paciente crítico; ventilação mecânica - vias aéreas artificiais: indicações da ventilação 
mecânica, modos de ventilação mecânica, desmame da ventilação mecânica. 
12.Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças ocupacionais 
relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambiente de trabalho. 13. Fisioterapia 
em pré e pós operatório. 14. Ventilação mecânica. 15. Assistência fisioterapêutica 
domiciliar Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). 16. Ética e legislação 
profissional. LEGISLAÇÃO DO SUS: 17 Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90 (Sistema Único 
de Saúde). 18 Constituição Brasileira, do art. 196 ao 200. 19 Pactos pela vida, em 
defesa do SUS e de Gestão. 

 

Leia-se: 

 
 Anexo II 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROVA OBJETIVA 
 
(...) 
 
QUADRO 2 -  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
CARGO/EMPREGO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Fisioterapeuta  

1. Anatomia geral. 2. Fisiologia geral. 3. Neuroanatomia. 4. Cinesiologia. 
5. Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra indicações 
de termoterapia - fototerapia - hidroterapia - massoterapia - cinesioterapia 
- eletroterapia - manipulação vertebral. 6. Fisioterapia em traumatologia, 
ortopedia e reumatologia. 7. Fisioterapia em neurologia. 8. Fisioterapia 
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em ginecologia e obstetrícia. 9.Fisioterapia em pediatria, geriatria e 
neonatologia. 10. Fisioterapia em cardiovascular. 11.Fisioterapia em 
pneumologia; fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar - assimetria 
arterial; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do aparelho 
respiratório; avaliação fisioterápica do paciente crítico; ventilação 
mecânica - vias aéreas artificiais: indicações da ventilação mecânica, 
modos de ventilação mecânica, desmame da ventilação mecânica. 
12.Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças 
ocupacionais relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambiente 
de trabalho. 13. Fisioterapia em pré e pós operatório. 14. Ventilação 
mecânica. 15. Assistência fisioterapêutica domiciliar Reabilitação 
Baseada na Comunidade (RBC). 16. Ética e legislação profissional. 
LEGISLAÇÃO DO SUS: 17 Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90 (Sistema 
Único de Saúde). 18 Constituição Brasileira, do art. 196 ao 200. 19 
Pactos pela vida, em defesa do SUS e de Gestão. 

Fonoaudiólogo  

1 Desenvolvimento da linguagem normal: fases ou períodos, teorias do 
desenvolvimento da linguagem. 2 Morfofisiopatologia da audição e 
fonação. 3 Disfonias: definição, etiologia, avaliação, terapia Definição, 
etiologia, avaliação e terapia de: laringectomia, distúrbios miofuncionais 
orofaciais, desvios fonológicos, disartria e gagueira. 4 Definição, etiologia, 
avaliação e terapia de: retardo de aquisição e desenvolvimento da 
linguagem, distúrbios do aprendizado da leitura e escrita. 5 Avaliação e 
terapia nos distúrbios neurológicos da linguagem. 6 Fonoaudiologia 
hospitalar: atuação do fonoaudiólogo em UTI neonatal, avaliação e 
estimulação de neonatos. 7 Biossegurança aplicada a Fonoaudiologia. 12 
Política pública em saúde auditiva no Brasil: Portaria 587/2004. 13 
Fundamentos de Física e Biofísica. 14 Desenvolvimento do 
comportamento auditivo no bebê normal e de alto risco. 15 Avaliação 
audiológica básica (audiometria tonal liminar, logoaudiometria e 
imitanciometria): conceitos, aplicação e interpretação de resultados. 16 
Programa de Prevenção e Avaliação em Audiologia Ocupacional. 17 
Avaliação auditiva comportamental e lúdica: aplicação, testes e 
interpretação dos resultados. 18 A contribuição da avaliação 
eletrofisiológica no diagnóstico precoce da deficiência auditiva (emissões 
otoacústicas, potencial evocado auditivo de curta latência, potencial de 
estado estável): conceitos, aplicação e interpretação dos resultados no 
diagnóstico clínico. 19 Processamento auditivo: conceitos, avaliação e 
terapia. 20 Avaliação vestibular: princípios, avaliação e reabilitação 
vestibular. 21 Dispositivos auditivos (aparelho de amplificação sonora 
individual, sistema FM e implante coclear): conceitos, características do 
processamento do sinal, indicação, testes utilizados na seleção e 
adaptação. 22 Abordagem terapêutica para reabilitação da criança, adulto 
e idoso com deficiência auditiva. LEGISLAÇÃO DO SUS: 23 Lei nº 
8.080/90 e Lei nº 8.142/90 (Sistema Único de Saúde). 24 Constituição 
Brasileira, do art. 196 ao 200. 25 Pactos pela vida, em defesa do SUS e 
de Gestão. 

 

2. Ficam inalterados os demais itens do Edital PSS nº 001/2017. 
 
Jaguaré, aos 13 de janeiro de 2017. 
 

Rogério Feitani 
Prefeito Municipal 

 
 
 


