ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO-MA
EDITAL Nº 001/2020, 15 DE JANEIRO DE 2020.
(RETIFICAÇÃO 001/2020)
A Comissão do Concurso Público, instituída nos termos do DECRETO Nº 047 de 08 de janeiro de
2020, no uso de suas atribuições legais, torna público a Retificação do Edital nº 001/2020:

1. SÉRA REALIZADO PROVA DE TÍTULOS para Nível Médio - Cargo: PROFESSOR
DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II - Zonas Rural e Urbana, Conforme ANEXO III e
ANEXO IV DO EDITAL.
2. ACRESCENTAR no Edital 001/2010 os seguintes subitens referente as provas de títulos,
destinadas ao Cargo: PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II - Zonas Rural e
Urbana:
2.1. Subitem 1.6, subitem 12.1 e subitem 15.9
3. ACRESCENTAR no Cronograma geral (QUADRO I) atividades referente as provas de
títulos, destinadas ao Cargo: PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II - Zonas
Rural e Urbana, conforme segue:
QUADRO I – CRONOGRAMA GERAL

15/01/2020

JANEIRO - 2020
Publicação do Edital de Abertura

16/01/2020

Início das Inscrições online

16/01/2020

Abertura do prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição

18/01/2020

Encerramento do prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição

22/01/2020

Divulgação das respostas às solicitações de isenção de taxa de inscrição
Recursos contra o indeferimento das solicitações de isenção da taxa de
inscrição
Resposta aos recursos contra o indeferimento da solicitações de isenção
de taxa de inscrição

23/01 e 24/01/2020
31/01/2020

FEVEREIRO - 2020

17/02/2020

Às 23h 59min – Término das Inscrições
Fim do prazo para solicitação e envio de documentos para atendimento
especial (online)
Último dia para pagamento da taxa de inscrição

21/02/2020

Divulgação provisória da Relação de Candidatos Inscritos

21/02/2020

Divulgação das Solicitações de Atendimento Especial

16/02/2020
16/02/2020

26/02/2020
27/02/2020

Abertura do prazo para os candidatos que não tiverem seu nome
divulgado na Relação Provisória de Candidatos Inscritos se
manifestarem.
Fim do prazo para os candidatos que não tiverem seu nome divulgado na
Relação Provisória de Candidatos Inscritos se manifestarem.
MARÇO - 2020

03/03/2020

Divulgação definitiva da relação de Candidatos Inscritos

16/03/2020

Divulgação dos Locais de Provas

23/03/2020

Divulgação da concorrência

29/03/2020

Aplicação das Provas OBJETIVAS

30/03/2020

Divulgação dos Gabaritos Provisórios
Abertura do prazo para interposição de Recursos contra as questões e
gabarito provisório das provas objetivas online.

31/03/2020

14/04/2020

ABRIL - 2020
Fim do prazo para interposição de Recursos contra as questões e gabarito
provisório das provas objetivas online.
Divulgação das respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório (data
provável)
Divulgação dos Gabaritos Definitivos (data provável)

14/04/2020

Convocação para provas de Títulos

01/04/2020
13/04/2020

15/04 a 17/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
28/04/2020
29/04 e 30/04/2020
30/04/2020

Prazo para entrega da Titulação
Divulgação do resultado da Prova de Título
Abertura do Prazo para entrega dos recursos contra o resultado da Prova
de Títulos
Publicação do resultado preliminar das provas (data provável)
Interposição de recurso do resultado preliminar das provas
Fim do Prazo para entrega dos recursos contra o resultado da Prova de
Títulos
MAIO - 2020

11/05/2020

Divulgação da Classificação Final

4. ALTERAR o subitem 8.12. PARA: As provas para Nível Médio e Médio Técnico serão
realizadas no período Matutino e as de Nível Fundamental e Nível Superior no período
Vespertino.
5. ALTERAR a descrição sumária das atividades dos cargos abaixo relacionados:
5.1. CARGO: M201 A M207 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Utilizar
instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; a
promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para
fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos,
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à participação da comunidade

nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a realização de visitas
domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e a
participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas
que promovam a qualidade de vida.
5.2. CARGO: M208 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: Executar as ações
pertinentes a saúde pública, no combate as epidemias, na integração das ações de
controle de dengue, com a mobilização dos Programas de Agentes Comunitários de
saúde (PACS) e Programas de Saúde da Família (PSF); participar ativamente dos
programas de Erradicação do Aedes aegypti (PEAA), das ações de combate ao vetor,
participar da elaboração da política de erradicação do vetor; efetivar a mobilização
social e propiciar a participação comunitária nos programas; trabalho de campo de
combate ao vetor; Participar ativamente dos programas de combate à dengue.
5.3. CARGO: M219 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE: Supervisionar os serviços
fazendários do Município, realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de
normas diretores de contabilidade do Município; planejar modelos e fórmulas para o
uso nos serviços de contabilidade; orientar e superintender a atividade relacionada
com a escrituração e o controle de quantos arrecadam rendas, realizem despesas,
administrem bens do Município; realizar estudos financeiros e contábeis, emitir
parecer sobre operações de crédito; organizar planos de amortização de dívida
pública municipal; elaborar projetos sobre abertura de crédito adicionais e alterações
orçamentárias; realizar a análise contábil e estatística dos elementos integrantes dos
balanços; organizar a proposta orçamentária; supervisionar a prestação de contas de
fundos e auxílios recebidos pelo Município; assinar balanços e balancetes; executar
a escrituração analítica dos atos e fatos administrativos; escriturar contas correntes
diversas; organizar boletins de receita e despesas; elaborar "slips" de caixa, escriturar
mecanicamente fichas, róis e empenhos; levantar balancetes patrimoniais e
financeiros; conferir balancetes auxiliares e "slips" de arrecadação; examinar
processos de prestação de contas; conferir guias de juros de apólices de dívida
pública; examinar empenhos de despesas, verificando a classificação e a existência
de saldos nas dotações; executar outras tarefas correlatas.
5.4.CARGO: M221 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Executar tarefas relacionadas
com o manejo de aparelhos de Raios X e revelação de chapas radiográficas.
Realização de exames que necessitarem de contrastes iodados ou outros produtos
farmacológicos para sua realização. Outras atividades correlatas. Executar outras
atribuições afins.
6. ALTERAR A FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA DO CARGO: S306
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO PARA: Formação de Nível Superior em Bioquímica
ou Farmácia e inscrição no órgão de classe.
7. SUBSTITUIR no conteúdo programático do CARGO: ADVOGADO a Lei de nº 4.771/65
(a qual encontra-se revogada) pela Lei 12.651/12.
8. ALTERAR o conteúdo programático do CARGO: MÉDICO PARA: Anatomia.
Neuroanatomia. Troboembolismo pulmonar; Insuficiência cardíaca; Insuficiência renal
aguda e crônica; Encefalopatia hepática; Choque; Hipertensão arterial sistêmica; Lesões
orovalvulares; Infarto agudo do miocárdio; Diabetes mellitus; Anemias; Infecção urinária e

respiratória; Comas; Doença cerebrovascular; SIDA; Hepatites virais; Lupus eritematoso
sistêmico; Febre reumática; Hemorragia digestiva; Tuberculose; Sepse; Icterícias;
Hipertiroidismo; Hipotiroidismo; Pancreatites; Terapia antimicrobiana. Princípios básicos
de Farmacocinética: vias de administração, absorção, distribuição, biotransformação,
excreção de fármacos e modelos farmacocinéticos. Nutrologia. Imunologia Aplicada:
Estratégias concorrentes durante infecção; Vacinas; Alergias e outras hipersensibilidades;
Transplantes; Imunologia dos tumores; Doenças autoimunes. Ética da responsabilidade:
medicina e humanização. Saúde no Brasil: realidade e perspectivas. Código de Ética e
Legislação da Profissão. Princípios da Farmacoterapia, prescrição racional de medicamentos
e acesso aos medicamentos no sistema público de saúde brasileiro. Qualidade de vida e
Fontes de informações. Resolução 196/96 CNS. Lei de transplantes (Lei nº9434/97) o
Sistema Nacional de transplantes Devolutiva da avaliação. Lei de Biossegurança (Lei nº
11.105/05); Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose,
Hipertensão, Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança. Atenção a
Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em
Medicina Clínica; doenças causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas
por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos; Doenças dos sistemas orgânicos;
DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis, Prevenção, Transmissão e Tratamento;
Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria,
Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Motivação
Compulsória; Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria; Emergências
Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos distúrbios
metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, das doenças infectocontagiosas, dos estados
alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e queimaduras,
da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia,
intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da ética na atenção a
saúde. Principais problemas médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de doenças
cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção
da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas.
Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de
Saúde. Propedêutica em clínica médica. Constituição da República Federativa do Brasil Art.196 a 200; Emenda Constitucional nº. 29; Sistema único de saúde: princípios, diretrizes
e normas; conjuntura atual da saúde no Brasil; modelos e estratégias de atenção à saúde.
Leis Orgânicas da Saúde: Lei 8.080/90, de 19 de setembro de 1990 e Lei 8.142/90, de 28 de
dezembro de 1990; Lei 8080/90. Dengue, esquistossomoses, hanseníase, tuberculose, DST/
AIDS, Leishmaniose, HAS, ICC – Insuficiência cardíaca congênita, dermatoses, diarreia,
pneumonias, parasitoses, viroses, pré-natal de baixo risco, planejamento familiar, asmas,
ansiedades, depressão, psicoses, diabetes mellitus e vulvovaginites. Doenças de Notificação
Compulsória. Anamnese. Semiotécnica da dor. Semiotécnica do sintoma guia. Diagnóstico,
terapêutica e prognóstico. Anemias. Distúrbios da coagulação. Litíase renal. Aparelho
gastrointestinal. EAS. Aparelho genitourinário. Serosites. Função reumática. Eletroforese de
proteínas. Leucoses. Marcadores tumorais. Anamnese pediátrica. Leucograma. Hemograma.
Bases Físicas, Principais indicações clínicas e Fundamentos de: Radiologia,
Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética. Prevenção,
nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia,
etiologia clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho
digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose
hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão
arterial sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal:

infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho respiratório: pneumonia,
broncopneumonia e DPOC.
9. O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes desta retificação;
10. Esta retificação entrará em vigor na data de sua publicação.
11. Permanecem inalterados os demais itens e subitens do Edital do Concurso Público nº
01/2020 da Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA.

Sítio Novo, 24 de janeiro de 2020.

Vanda Maria da Mota
Presidente da comissão

