
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA 
Estado de São Paulo 

 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017 
 

RETIFICAÇÃO Nº 1 
 
A Prefeitura Municipal da Limeira, por meio do presente edital, faz saber que retifica o edital do Concurso Público nº 01/2017, 
conforme especificado a seguir: 
 
1) No Anexo II do Conteúdo Programático, leia como segue e não como constou: 
 
CONTEÚDO PARA OS CARGOS COM ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR 

DISCIPLINA/CARGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conhecimentos 
Específicos para o 
cargo de Analista 

Clínico 

Fundamentos: identificação dos diversos equipamentos de um laboratório, sua utilização e conservação: balanças, estufas, 
microscópio, vidraria; Identificação dos métodos mais utilizados na esterilização e desinfecção em laboratório: autoclavação, 
esterilização em estufa, soluções desinfetantes; Preparação de meios de cultura, soluções, reagentes e corantes; Manuseio e 
esterilização de material contaminado; Métodos de prevenção e assistência a acidentes de trabalho; Ética em laboratório de 
análises clínicas; Técnicas de lavagem de material em laboratório de análises clínicas; Noções de anatomia humana para 
identificação de locais de coleta de amostras para análise; Biologia: técnicas bioquímicas indicadas no diagnóstico de diversas 
patologias humanas; Hematologia: execução de técnicas de preparo de corantes, de manuseio correto de aparelhos e materiais, 
para fins de diagnóstico hematológico; Imunológica: técnicas sorológicas e de imunofluorescência com ênfase no diagnóstico 
imunológico das doenças humanas; Microbiologia: microbiologia clínica, coleta, transporte e armazenamento de materiais, 
aplicação e execução de técnicas bacteriológicas para o diagnóstico das doenças infecciosas, utilização correta de aparelhos 
e materiais; Parasitologia: conhecimentos teórico e prático de parasitologia aplicados às técnicas de identificação de 
protozoários, helmintos, hematozoários envolvidos em doenças humanas; Biossegurança. Gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde; uroanálise: coleta e preparo de exames de urina. Bioquímica. Dosagens hormonais e de enzimas. 
Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e proteínas. Equilíbrio ácido‐ base. Propriedades da água. Radicais livres. 
Hematologia. Testes hematológicos. Automação em hematologia. Imunologia. Alergias. Avaliação da função imune. 
Carcinogênese. Doenças autoimunes. Leucemias. Microbiologia da água e dos alimentos. Métodos de análise. Parâmetros 
legais. Microbiologia médica. Bacteriologia, virologia e micologia. Urinálise. EAS. Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. 
Escolha, coleta, e conservação de amostra para diagnóstico. Preparo de vidraria, reagentes e soluções. Preparo de meios de 
cultura. Equipamentos: princípios e fundamentos. Potenciômetros. Autoclaves e fornos. Microscópios. Centrífugas. Evolução 
das Políticas de Saúde no Brasil; Constituição Brasileira: Artigos 196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990; Decreto 
nº 7.508 de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

Conhecimentos 
Específicos para o 

cargo de 
Citopatologista 

A organização laboratorial em anatomia patológica e citopatologia: Métodos de obtenção de materiais cito e histopatológicos. 

Fixação e transporte do material biológico. A gestão da qualidade em laboratório de patologia nas fases pré-analítica, analítica 

e pós-analítica. Controles externos e internos. Monitoramento da qualidade. Aparelhos e instrumentos operacionais no 

laboratório. Operação e manutenção. O microscópio ótico e seus fundamentos. Preparação e utilização de corantes e 

reagentes. Fixação e montagem. Imunohistocitoquimica. Descarte de material e meio ambiente. A biossegurança laboratorial. 

Informatização, arquivo e memória do laboratório. Gestão de pessoas no laboratório de patologia. Normas da Vigilância 

Sanitária e acreditação laboratorial. Políticas de saúde e aplicação de citopatologia em prevenção de câncer. Patologias 

envolvendo múltiplos órgãos: Doenças infecciosas. Agentes e vetores. Doenças imunologicamente mediadas. Lesões 

iatrogênicas. Nomenclaturas, classificações e diagnósticos cito e histopatológicos, específicos e diferenciais, em patologias 

neoplásicas e não neoplásicas, envolvendo: Aspirados, lavados, escovados, imprints, biópsias, peças cirúrgicas, punções 

aspirativas, congelações, autópsias. Líquidos biológicos (pleural, ascítico, escrotal, sinovial, liquor, urina). Aparelho genital 

feminino e masculino. Boca e trato gastrintestinal. Fígado, trato biliar e pâncreas. Aparelho respiratório e pleura. Pele. Rim e 

trato urinário inferior. Coração e vasos sanguíneos Sistema endócrino. Hematopatologia. Cabeça e pescoço. Ossos e partes 

moles. Sistema nervoso periférico e central. 

 
Permanecem inalterados os demais itens do referido edital. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Retificação. 

 
Limeira, 19 de abril de 2017. 
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