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RETIFICAÇÃO 002 
 

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2015 
 

 
A Prefeita Municipal 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 nº 002/2015, no seguinte termo: 
 
 
1) No anexo I do presente Edital fica incluído o cargo abaixo especificado. 
 

ANEXO I – CARGOS EM DISPUTA  
 
GRUPO IV – NIVEL SUPERIOR 

 

CARGO 
 

SALÁRIO BASE  HABILITAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 

FISIOTERAPEUTA R$ 2.147,00 

Habilitação em nível 
superior completo em 

Fisioterapia, com registro no 
respectivo órgão ou 
Conselho de Classe 

40h/s 

FARMACÊUTICO R$ 3.485,18 

Habilitação em nível 
superior completo em 

Farmácia, com registro no 
respectivo órgão ou 
Conselho de Classe 

40h/s 

 

 
2) No anexo II fica incluído o conteúdo programático abaixo especificado. 
 
 

ANEXO II – CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – NÍVEL SUPERIOR 
 
 
FISIOTERAPEUTA: 
Fisioterapia geral – Conceitos, Técnicas e Tratamento, Indicações e Contra Indicações 
dos Recursos Terapêuticos (Termoterapia, Eletroterapia, Fototerapia e 21 Hidroterapia). 
Cinesiologia e biomecânica Fisiologia do Exercício. Fisiologia da Contração Muscular. 
Localização, ação e intervenção muscular. Biomecânica da função neuro muscular. 
Biomecânica do sistema músculo esquelético. Cinesioterapia conceitos e técnicas gerais. 
Metas e Programação dos Exercícios Terapêuticos. Indicações e Contra Indicações. 
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Fisioterapia aplicada Traumatologia. Ortopedia. Reumatologia. Cardiologia. Neurologia 
Adulto. Neuropediatria. Ginecologia e Obstetrícia. Geriatria (Anatomia, Fisiologia, 
Fisiopatologia, Técnicas de Avaliação, Prevenção e Tratamento de Distúrbios 
relacionados as áreas acima). 
 
 
FARMACÊUTICO: 
Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de medicamentos; aquisição, produção, 
controle e conservação de medicamentos; armazenamento boas práticas de 
armazenamento de medicamentos; distribuição de medicamentos e controle de consumo; 
logística de abastecimento da farmácia: ponto de requisição, estoque mínimo e estoque 
máximo; informação sobre medicamentos; comissões hospitalares. Farmacologia geral: 
princípios gerais de farmacocinética e de farmacodinâmica; interações de medicamentos; 
efeitos adversos. Farmacotécnica: definição e objetivos da farmacotécnica; conceitos 
básicos em farmacotécnica; classificação dos medicamentos; vias de administração; 
conservação, dispensação e acondicionamento de medicamentos; pesos e medidas; 
formas e formulas farmacêuticas; preparação de soluções não estéreis (inclusive NPP e 
QT).. Tecnologia laboratorial: utilização e cuidados especiais: vidrarias, autoclaves, 
estufas, espectofotômetro e microscópios; colheita, acondicionamento, conservação e 
primeiras manipulações dos materiais biológicos paras exames laboratoriais, preparação 
do esfregaço sanguíneo. Hematologia Clínica: Características citomorfológicas das 
células normais e anormais do sangue e sua fisiopatologia séries eritrocítica, 
grancilocítica, linfocítica e monocítica; Fisiopatologia, classificação e diagnóstico 
laboratorial das anemias : regenerativas e agenerativas; Hemostasia : mecanismo e 
exploração clínica (diagnóstico laboratorial ), da hemostasia primária e coagulação; 
Sistemas sanguíneos e eritrocitários: sistema ABO e RH e sua investigação e 
interpretação clínica ( tipagem, titulagem e anticorpos, prova de Combs direta e indireta. 
6. Bioquímica Clínica: dosagem bioquímica de : triglicerídios, glicose, uréia, creatinina, 
colesterol total, frações, bilirubinas, transaminases; LCR – exame físico, exame citológico 
e exame bioquímico; urinálisecaracteres gerais, exame químico qualitativo e exames de 
sedimento. Microbiologia Clínica: esterilização, desinfecção, assepsia; isolamento e 
identificação de enterobactérias, germes piogênicos ( estafilococos, estreptococos e 
neisserias) ; coleta de material e pesquisa; bacilo de KOCH e bacilo de HANSEN; 
bacterioscopia de secreções: vaginal, uretral, orofaringe; doenças sexualmente 
transmissíveis. Imunologia Clínica: diagnóstico sorológico da sífilis; os sistemas 
sanguíneos eritrocitários : ABO e RH - sua investigação e interpretação clínica, tipagem, 
titulagem de anticorpos, provas de Combs direta e indireta. Parasitologia Clínica: 
enteroparasitoses: agente etiológico, morfologia, biologia e diagnóstico laboratorial da 
amebíase, giardíase, esquistossomose, enterobiose, estrongiloidiase, tricuríase e 
ancilostomiase; malária : agente etiológico, biologia e diagnóstico laboratorial. 
 
Permanecem inalteradas e por este Termo ratificadas as demais cláusulas do Edital de 
Abertura do Processo Seletivo 002/2015 
 
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 
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e no site www.bombinhas.sc.gov.br, dando ciência a todos os candidatos ao respectivo 
processo seletivo. 
 
 

Bombinhas, 30 de abril de 2015. 
 
 
 
 

ANA PAULA DA SILVA 
Prefeita Municipal 

ROSÃNGELA ESCHEBERGER 
Secretária de Administração. 
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