PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

RETIFICAÇÃO 02/2021
O Prefeito de Ipatinga-MG, no uso de suas atribuições legais, informa que em observância ao Princípio da
Publicidade, fica retificado o Edital 001/2020, referente ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS para
provimento de cargos do seu Quadro de Pessoal, na forma que se segue:

I – FICA EXCLUÍDO o cargo de MÉDICO ANESTESISTA
II – NO ANEXO I:
FICAM INCLUÍDOS os cargos de TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS E ENFERMEIRO DO
TRABALHO, conforme abaixo:
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO TÉCNICO COMPLETO
Cargo

Pré-requisitos

Total
de
Vagas

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
pessoas
com
Deficiência

Vencimento
Inicial
R$

Taxa de
Inscrição
R$

Carga
Horária
Semanal

Ensino Médio Técnico
01
01
00
1.709,47
67,00
30
em Análises Clínicas
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO QUANDO O EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO O EXIGIR

Técnico de Análises Clínicas

Pré-requisitos

Total
de
Vagas

Curso Superior em
Enfermagem
com
especialização
em
Enfermagem
do
Trabalho com registro
no COREN

01

Cargo

Enfermeiro do Trabalho

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
pessoas
com
Deficiência

Vencimento
Inicial
R$

01

00

2.853,50

Taxa de
Inscrição
R$

112,00

Carga
Horária
Semanal

30

III – NO ANEXO II:
FICAM INCLUÍDOS os Conteúdos das Provas dos cargos de TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS

E ENFERMEIRO DO TRABALHO, conforme abaixo:

Disciplina

MÉDIO TÉCNICO
CARGOS: TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS
Nº de
Valor das
Valor
Pontuação mínima para
Questões
Questões
Total
aprovação

Português
Sistema Único de Saúde/Saúde
Pública
Específicos
TOTAL:

08
07

02
04

16
28

10
25

5,6

56
100

60

Disciplina

NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ENFERMEIRO DO TRABALHO
Nº de
Valor das Valor Total
Questões Questões

Português
Sistema Único de Saúde / Saúde
Pública
Específicos
TOTAL:

15
10

01
2,5

15
25

15
40

04

60
100

Pontuação mínima para
aprovação

60

IV – NO ANEXO III:
 FICAM INCLUÍDOS os programas de provas dos cargos de TÉCNICO EM ANÁLISES
CLÍNICAS E ENFERMEIRO DO TRABALHO, conforme abaixo:

TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS
PORTUGUÊS:
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes
gramaticais: reconhecimento e flexão do substantivo, do adjetivo, do pronome e dos verbos regulares. Sintaxe:
reconhecimento dos termos da oração; reconhecimento das orações num período. Concordância verbal;
concordância nominal; colocação de pronomes; ocorrência da crase; regência verbal; regência nominal.
Pontuação: emprego da vírgula; emprego do ponto final.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SAÚDE PÚBLICA:
Estrutura do Sistema Único de Saúde: Histórico, legislação fundamental e normas operacionais do sistema,
princípios, estrutura administrativa e financeira, responsabilidades dos três níveis Federativos, perspectiva e
desafios do sistema. O Modelo de assistência no SUS: Níveis de assistência (primário, secundário e terciário),
escopo da assistência: promoção da saúde, prevenção, terapêutica e reabilitação, estrutura em rede
regionalizada e hierarquizada, responsabilidade sanitária, humanização do cuidado, características e funções da
atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, gestão da assistência e gestão da clínica, organização
da rede de urgência e emergência, regulação da assistência, planejamento em saúde pública. Pacto pela Saúde,
Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Política
Nacional de Humanização. Epidemiologia: Epidemiologia no planejamento da assistência: Indicadores de saúde
(conceitos, cálculo e interpretação). Sistemas de informação do SUS e seu uso no planejamento. Epidemiologia
das doenças transmissíveis (cadeia causal e mecanismos de prevenção para as principais patologias
transmissíveis no país). – Fundamentos de epidemiologia clínica (principais tipos de estudo e interpretação dos
resultados). Assistência suplementar. Regulação da assistência suplementar, tendências e perspectivas.
ESPECÍFICOS
Fundamentos: Vidraria e equipamentos de laboratório – Identificação, utilização e conservação, por exemplo,
balanças, estufas, microscópio, vidraria, etc. Esterilização e desinfecção: Identificação dos métodos mais
utilizados na esterilização e desinfecção em laboratório (autoclavação, esterilização em estufa, soluções
desinfetantes); Técnicas de lavagem de material em laboratório de análises clínicas. Hematologia: Preparo do
esfregaço sanguíneo, identificar uso dos diferentes anticoagulantes, série vermelha, série branca.
Imunohematologia: Sistema ABO e RH dos grupos sanguíneos. Bioquímica: do sangue: fundamentos básicos,
métodos de determinações bioquímicas (glicose, colesterol). Urinálise: coleta de urina, características físicas,
análise do sedimento urinário. Parasitologia: métodos diagnósticos para helmintos e protozoários, pesquisa de

sangue oculto. Microbiologia: características morfotintoriais; tipos de meio de cultura, métodos de coloração.
Imunologia: Coleta e conservação de material, métodos de microscopia, reações sorológicas, reação
antígeno/anticorpo. Organização e comportamento laboratorial: Métodos de prevenção e assistência a acidentes
de trabalho. Ética em laboratório de análises clínicas. Biossegurança: cuidados com meio ambiente e saúde no
trabalho, cuidados com descarte de material. Organização e comportamento laboratorial. EPI (Equipamento de
Proteção Individual) e EPC (Equipamento de Proteção Coletiva).

ENFERMEIRO DO TRABALHO
PORTUGUÊS:
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes
gramaticais: reconhecimento e flexão do substantivo, do adjetivo, do pronome e dos verbos regulares. Sintaxe:
reconhecimento dos termos da oração; reconhecimento das orações num período. Concordância verbal;
concordância nominal; colocação de pronomes; ocorrência da crase; regência verbal; regência nominal.
Pontuação: emprego da vírgula; emprego do ponto final.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SAÚDE PÚBLICA:
ESTRUTURA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Histórico, legislação fundamental e normas operacionais do
sistema, princípios, estrutura administrativa e financeira, responsabilidades dos três níveis Federativos,
perspectiva e desafios do sistema. O MODELO DE ASSISTÊNCIA NO SUS: Níveis de assistência (primário,
secundário e terciário), escopo da assistência: promoção da saúde, prevenção, terapêutica e reabilitação,
estrutura em rede regionalizada e hierarquizada, responsabilidade sanitária, humanização do cuidado,
características e funções da atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, gestão da assistência e
gestão da clínica, organização da rede de urgência e emergência, regulação da assistência, planejamento em
saúde pública. Pacto pela Saúde, Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde. Política Nacional de Humanização. EPIDEMIOLOGIA: Epidemiologia no planejamento da
assistência: Indicadores de saúde (conceitos, cálculo e interpretação). Sistemas de informação do SUS e seu uso
no planejamento. Epidemiologia das doenças transmissíveis (cadeia causal e mecanismos de prevenção para as
principais patologias transmissíveis no país). – Fundamentos de epidemiologia clínica (principais tipos de estudo
e interpretação dos resultados). HUMANIZAÇÃO E SAÚDE. Decreto 7508 de 28 de Junho de 2011.
ESPECÍFICOS
Ética e deontologia de enfermagem: Lei do Exercício Profissional de Enfermagem. Atribuições e atuação do
enfermeiro do trabalho. Epidemiologia: História natural da doença e níveis de prevenção; Vigilância
epidemiológica aplicada em saúde do trabalhador; Doenças imunopreveníveis e doenças de notificação
compulsória. Ergonomia: Conceito e evolução; Características do posto de trabalho; Cargas de trabalho;
Avaliação do trabalho; Metodologia da análise ergonômica do trabalho; NR-17. Higiene e Segurança do Trabalho:
Identificação e classificação dos riscos ocupacionais – mapa de riscos; Medidas de prevenção e controle;
Equipamento de proteção individual – EPI; Equipamento de proteção coletiva – EPC. Legislação de segurança e
medicina do trabalho: Lei nº 6.514/77. Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria nº 3.214/78, como:
NR- 4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-9, NR-15, NR-17. Saúde do Trabalhador: Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP). Programas de Saúde: Hipertensão e Diabetes; Saúde do Trabalhador; Saúde da Mulher; Saúde do
Homem; Programa Nacional de Imunização. Vigilância Sanitária, Biossegurança e Controle de Infecção:
Conceitos; Medidas de prevenção e controle; Exposição a material biológico; Medidas de controle pós exposição;
Norma Regulamentadora 32; Métodos de desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos de saúde.
Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS); Elementos de higiene ocupacional: NR
9- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Assistência em Urgências e Emergências: Acolhimento
com avaliação e classificação de risco; Princípios científicos e procedimentos de enfermagem nos diferentes
processos de atendimento ao trabalhador em situações de urgência e emergência. Acidente do trabalho e
Doenças ocupacionais: Conceitos; Legislação; Classificação; Medidas de controle e prevenção; SAT - Seguro
contra Acidente do Trabalho; CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho; Afastamento laboral; Insalubridade e
periculosidade; CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - NR 5).

V – NO ANEXO IV:

FICAM INCLUÍDAS os Atribuições dos cargos de TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS E
ENFERMEIRO DO TRABALHO, conforme abaixo:
TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS
Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados à área de sua especialidade, realizando coleta, análise e
registros de materiais e substâncias através de métodos específicos. Desenvolver atividades e executar tarefas
rotinizadas de análises laboratoriais para atender às necessidades do serviço. Fazer coleta de amostras e dados
em laboratório ou em atividades de campo. Analisar material cito-patológico, procedendo à leitura de lâminas
para conclusão diagnóstica. Executar análises laboratoriais, simplificadas e rotinizadas, sob supervisão, para
pesquisas e análises clínicas. Preparar reagentes, corantes, soluções, etc, utilizados nos serviços de rotina do
laboratório para pesquisas e análises clínicas. Controlar a utilização de materiais e equipamentos para manter o
laboratório em condições de uso. Documentar análises realizadas, registrando e arquivando cópias de laudos e
resultados de exames, para controle e avaliação dos serviços. Atender às normas de segurança e higiene do
trabalho.
ENFERMEIRO DO TRABALHO
Executar atividades relacionadas com o serviço de higiene, medicina e segurança do trabalho, integrando
equipes de estudos, para propiciar a preservação da saúde e valorização do trabalhador. Estudar as condições
de segurança e periculosidade, efetuando observações nos locais de trabalho e discutindo-as em equipe, para
identificar as necessidades no campo da segurança, higiene e melhoria do trabalho. Elaborar e executar planos e
programas de proteção à saúde dos empregados, participando de grupos que realizam inquéritos sanitários,
estudam as causas de absenteísmo, fazem levantamentos de doenças profissionais e lesões traumáticas,
procedem a estudos epidemiológicos, coletam dados estatísticos de morbidade e mortalidade de trabalhadores,
investigando possíveis relações com as atividades funcionais, para obter a continuidade operacional e aumento
da produtividade. Executar e avaliar programas de prevenções de acidentes e de doenças profissionais ou nãoprofissionais, fazendo análise da fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho do
menor e da mulher, para propiciar a preservação de integridade física e mental do trabalhador. Prestar primeiros
socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais,
administrando medicamentos e tratamentos e providenciando o posterior atendimento médico adequado, para
atenuar consequências e proporcionar apoio e conforto ao paciente. Elaborar e executar ou supervisionar e
avaliar as atividades de assistência de enfermagem aos trabalhadores, proporcionando-lhes atendimento
ambulatorial, no local de trabalho, controlando sinais vitais, aplicando medicamentos prescritos, curativos,
inalações e testes, coletando material para exame laboratorial, vacinações e outros tratamentos, para reduzir o
absenteísmo profissional. Treinar e supervisionar auxiliares de enfermagem, atendentes e outros, para promover
o atendimento adequado às necessidades de saúde do trabalhador. Participar do treinamento de servidores em
práticas ligadas à segurança do trabalho, instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de
trabalho, para reduzir a incidência de acidentes. Planejar e executar programas de educação sanitária,
divulgando conhecimentos e estimulando a aquisição de hábitos sadios, para prevenir doenças profissionais e
melhorar as condições de saúde do trabalhador; registra dados estatísticos de acidentes e doenças profissionais,
mantendo cadastros atualizados, a fim de preparar informes para subsídios processuais nos pedidos de
indenização e orientar em problemas de prevenção de doenças profissionais. Atender às normas de segurança e
higiene do trabalho.
Ipatinga, 09 de novembro de 2021

GUSTAVO NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

