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ERRATA Nº 01/2014
RELATIVA AO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2014
Edital N° 03/2014 de Abertura
O Prefeito do Município de Porangaba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna pública
a presente ERRATA referente ao Anexo II - ABRANGÊNCIA E BIBLIOGRAFIA.

Onde se lê:
FARMACÊUTICO
Conhecimentos Específicos:
Fundamentos nas ciências: Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia,
patologia. Conhecimentos em anatomofisiopatologia das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mental,
cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Fundamentos de Fisioterapia. Técnicas básicas em: cinesioterapia
motora, manipulações, cinesioterapia respiratória, fisioterapia respiratória em UTI. Técnicas preventivas nas:
alterações musculoesqueléticas, prevenção de escaras de decúbito, complicações do aparelho respiratório.
Técnicas de treinamento em locomoção e de ambulação: treinamento com muletas e andadores, treinamento com
cadeiras de rodas e outros. Técnicas específicas para a área ambulatorial: conhecimentos básicos em eletro, foto e
termoterapia. Conhecimentos básicos em mecanoterapia e em métodos e técnicas cinesioterápicas que promovam
a reeducação funcional. Fisioterapia nos diferentes aspectos clínicos e cirúrgicos (fase hospitalar ou ambulatorial).
Atendimento nas fases pré e pós-operatórias nas diversas patologias. Ortopedia e traumatologia – pacientes
submetidos à tração transesquelética, osteossínteses e fixadores externos, amputações e alterações neurológicas
periféricas. Clínica médica - pacientes com alterações cardiorrespiratórias, metabólicas, infectocontagiosas, com
sequelas ou não. Neurocirurgia e Neuroclínica - pacientes com alterações de consciência ou não, submetidos a
tratamento clínico, pré ou pós-operatórios de patologias neurológicas, sequelados ou não, com vários graus de
acometimento. Pediatria – pacientes com alterações respiratórias, motoras ou metabólicas decorrentes de afecções
cirúrgicas, neurológicas, ortopédicas e outros. Clínica cirúrgica - pacientes em pré ou pós- operatórios de cirurgias
abdominais ou torácicas com alterações respiratórias ou não.

Leia-se:
FARMACÊUTICO
Conhecimentos Específicos:
Legislação farmacêutica e Política Nacional de Medicamentos. Legislação aplicável à área: Lei 5991/73; Lei
3820/60; Lei 9787/99; Portaria 3916; Portaria 344/98. Farmacologia: antiinflamatório; antimicrobianos;
anti parasitários; hipotensores. Princípios Básicos: Farmacocinética: dinâmica da absorção, distribuição e
eliminação dos fármacos, Farmacodinâmica: mecanismos de ação dos fármacos e a relação entre sua concentração
e seu efeito, princípios da terapêutica, biotransformação de drogas. Fármacos Autômicos: drogas ativadoras dos
receptores colinérgicos e inibidoras da colinesterase, drogas bloqueadoras dos receptores colinérgicos, drogas
ativadoras dos receptores adrenérgicos e outras drogas simpatomiméticas, drogas bloqueadoras dos receptores
adrenérgicos. Fármacos que Atuam no Sistema Nervoso Central: neurotransmissão e o sistema nervoso
central,drogas sedativo
hipnóticas, os álcoois, drogas antiepiléticas, anestésicos gerais e locais, relaxantes
musculares, tratamento farmacológico do Parkinsonismo e outros distúrbios do movimento, drogas antipsicóticas e
lítio, drogas antidepressivas, analgésicos e antagonistas opióides, abuso de drogas. Fármacos utilizados no
tratamento de doenças do sangue, inflamação e gota: agentes utilizados nas anemias, drogas utilizadas nos
distúrbios da coagulação, drogas utilizadas na hiperlipidemia, antiinflamatórios não esteróides, analgésicos não
opióides, drogas utilizadas na gota. Fármacos que afetam as funções renal e cardiovascular: diuréticos,
vasopressinae outros agentes que afetam a conservação renal da água, renina e angiotensina, drogas utilizadas no
tratamento de isquemia miocárdica, drogas anti hipertensivas, tratamento farmacológico da insuficiência
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cardíaca, fármacos antiarrítmicos, drogas utilizadas no tratamento das hiperlipoproteinemias. Agentes

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO MÁRIO ANTONIO NOGUEIRA

Rua Professor Antonio Freire de Souza, 215 - CEP 18.260-000 - PORANGABA-SP
Fone/Fax: (15) 3257-5620 - C.N.P.J. 46.634.580/0001-70
Quimioterápicos: princípios de ação dos antimicrobianos, penicilinas e cefalosporinas, cloranfenicol e
tetraciclinas, aminoglicosídios e polimixinas, agentes antimicobacterianos, sulfonamidas e trimetoprima,
agentes antifúngicos, quimioterapia e profilaxia antivirais, anti sépticos urinários, desinfetantes e
anti sépticos, uso clínico dos antimicrobianos, quimioterapia antiparasitária, fármacos antiprotozoários,
anti helmínticos, quimioterapia do câncer, imunofarmacologia. Toxicologia: toxicologia ocupacional e
ambiental, quelantes e intoxicações por metais pesados, tratamento de envenenamento. Vitaminas:
hidrossolúveis e lipossolúveis. tópicos Especiais: farmacologia perinatal e pediátrica, farmacologia geriátrica,
farmacologia dermatológica, farmacologia oftalmológica, fármacos utilizados nas doenças gastrintestinais,
potencial terapêutico e tóxico de medicamentos adquiridos sem prescrição médica, interações importantes
entre fármacos, planejamento e otimização dos esquemas posológicos, dados farmacocinéticos.
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Onde se lê:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BRAÇAL
Conhecimentos Específicos:
Noções gerais de natureza operacional de limpeza, bem como a conservação, manutenção e zelo dos mesmos.
Higiene pessoal e coletiva. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Normas de Segurança do
Trabalho. Meio ambiente e cidadania. Noções básicas de atendimento, boas maneiras e comportamento no
ambiente de trabalho.

Leia-se:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BRAÇAL
Conhecimentos Específicos:
Noções gerais de natureza operacional de acordo com a atribuição do Cargo. Conservação, manutenção e zelo das
ferramentas, materiais e local de trabalho. Higiene pessoal e coletiva. Utilização de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI). Normas de Segurança do Trabalho. Meio ambiente e cidadania. Noções básicas de atendimento,
boas maneiras e comportamento no ambiente de trabalho.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Porangaba, 10 de setembro de 2014.

João Francisco São Pedro
Prefeito Municipal
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