ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO 001
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021
O Prefeito de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
torna público para conhecimento dos interessados, que procedeu a RETIFICAÇÃO do
Edital de Abertura do Processo Seletivo Nº002/2021, no seguinte termo:
1) No anexo I do presente Edital fica incluído o cargo abaixo especificado:
ANEXO I – CARGOS EM DISPUTA
GRUPO IV – NÍVEL SUPERIOR
CARGO

VAGAS

CARGA
HORÁRIA

SALÁRIO
INICIAL

HABILITAÇÃO EXIGIDA

Nutricionista

CR

40h/s

R$ 3.095,11

Curso superior de Nutrição. Registro
no Conselho Regional da Profissão.

2) No anexo II fica incluído o conteúdo programático abaixo especificado.
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – NÍVEL SUPERIOR
Nutricionista: Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização,
execução de cardápio e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e
distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos
físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e
utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química.
Características organolipticas, seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição
dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênicosanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle - APPCC.
Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição,
critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. Nutrientes:
definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo,
fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento
em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo
peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e
Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das
doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição proteico-calórica, anemias e carências
nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de
saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição proteicocalórica.
Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: princípios
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básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do
nutricionista na EMTN. Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição
enteral: indicação, técnica de administração, preparo e distribuição. Seleção e
classificação das fórmulas enterais e infantis. Legislação municipal: Estatuto do servidor
público – Lei 007/2002; Atribuições do Cargo: Lei Complementar 93/2009.
Permanecem inalteradas e por este Termo ratificadas as demais cláusulas do Edital de
Abertura do Processo Seletivo 002/2021
E assim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
desconhecimento, faz baixar a presente retificação, que será publicada no paço municipal
e no site www.bombinhas.sc.gov.br, dando ciência a todos os candidatos ao respectivo
processo seletivo.
Bombinhas, 09 de Março de 2021

PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER
Prefeito Bombinhas

ROSÂNGELA ESCHBERGER
Secretária de Administração
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