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 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/19  
 ERRATA N. 01 - RETIFICA ITENS DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E OS REQUISITOS DE PROVIMENTO PARA 

PROFESSOR P II - PEDAGOGIA 
 

 
O MUNICÍPIO DE VARJÃO-GO, através da Comissão Especial de Concurso Público - CECP, designada pelo 
Decreto n. n. 102/19, torna público a presente ERRATA para: 
 
1. Retificar o conteúdo programático de conhecimentos específicos do cargo de FARMACÊUTICO, previsto no 
item 4.4 do ANEXO II do Edital Regulamento, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“4.4 FARMACÊUTICO: Ética e bioética nas ciências farmacêuticas. Farmacologia. Fármacos antimicrobianos. Fármacos 
analgésicos e anti-inflamatórios. Fármacos anti-hipertensivos. Fármacos hipoglicemiantes orais. Doenças infecciosas e 
parasitárias de interesse em saúde pública. Assistência Farmacêutica. Fármaco vigilância. Atenção Farmacêutica. 
Promoção da saúde. Boas práticas em estabelecimento de saúde. Farmácias e drogarias. Hospitais. Epidemiologia. 
Planejamento e controle de estoques de medicamentos e correlatos. Legislações que regulam os setores farmacêuticos. 
Legislações que regulam o laboratório clínico. Plano de gerenciamento de resíduos dos Serviços de Saúde. Regulamento 
técnico para funcionamento de laboratórios clínicos. Registro de produtos biológicos. Legislações que regulam as 
farmácias e drogarias. Legislações que regulam os hospitais. O processo saúde-doença (historicidade e conceitos). 
Modelos assistenciais em saúde. A Reforma Sanitária brasileira. SUS: atribuições, doutrinas e competências. Legislação 
do sistema único de saúde – SUS: Constituição Brasileira, do art. 196 ao 200. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e Portaria n. 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011. Decreto 7508/2011. 
Gestão em Saúde. Epidemiologia: conceitos, usos e principais indicadores. Modelos de estudo da causalidade das 
doenças. População e Saúde: aspectos da transição demográfica e epidemiológica no Brasil. Classificação internacional 
de doenças: histórico, conceitos e utilização. Sistemas de informações em saúde de maior interesse para a saúde 
pública. Doenças transmissíveis emergentes, reemergentes e negligenciadas. Saúde ambiental, saúde ocupacional e a 
vigilância sanitária. Estratégia saúde da família. Pacto federativo e governança do SUS: Pacto pela Saúde e Decreto 
7508/2011. 16. Programa nacional de imunização (PNI), calendário de vacinação (criança, adolescente e idoso). Política 
nacional de urgência e emergência: normas e Portarias. Vigilância em saúde. Prevenção e controle de doenças crônicas 
não transmissíveis. Políticas de atenção a saúde da criança, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. Política 
de humanização do SUS. Política de Saúde Mental, redução do consumo abusivo de álcool e Políticas sobre Drogas 
(Portarias 132, 131, 130, 126, 122, 121, GM MS, de 25/01/2012. OBS: Deve ser observado as atualizações ou 
substituições das legislações citadas.) 

 
2. Retificar o conteúdo programático de legislação comum para todos os cargos de Ensino Médio, previsto 
no Anexo II do Edital Regulamento, no sentido de excluir o Código Tributário Municipal e o Código de 
Posturas do Município, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
‘’LEGISLAÇÃO COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO: Regime Jurídico Estatutário dos Servidores 
Públicos e a Lei Orgânica Municipal.’’ 

 
3. Retificar os requisitos de provimento para o cargo de PROFESSOR P II - PEDAGOGIA, previsto no Anexo III 
do Edital Regulamento, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
"1.2 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Licenciatura Plena completa em Pedagogia. Carga horária: 30 horas 
semanais." 
 
4. O edital regulamento será republicado com as alterações introduzidas na presente errata. 
 
Esta errata será publicada no placar da prefeitura, jornal de circulação, Diário Oficial do Estado e nos sites 
www.itame.com.br e www.varjao.go.gov.br.  

 

http://www.itame.com.br/
http://www.varjao.go.gov.br/
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Varjão, aos 14 de janeiro de 2020. 

 
 

SUELY RODRIGUES DA SILVA                                   EDMILIA ARANTES 

        Presidente - CECP                                                   Secretária - CECP 
 
 

             DORISMAR PEREIRA DE FARIA JUNIOR 
          Membro - CECP 


