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O Prefeito Municipal de Parauapebas, no uso de suas atribuições, torna pública a 
retificação do Edital nº. 001/2009, de 14 de outubro de 2009, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens/subitens e anexos do edital 
supracitado: 
1. Fica alterado o item 1.3. do Edital nº. 001/2009, no que tange a quantidade de 
vagas, cujo total passa a ser de 1254 vagas. 
2. Fica alterado o Anexo I do Edital nº. 001/2009, no que tange ao quantitativo de 
vagas dos cargos de Agente de Fiscalização para 28 vagas, Fiscal de Urbanismo 
para 12 vagas, Odontólogo para 8 vagas e Psicólogo para 8 vagas. 
3. Fica alterado o Anexo II do Edital nº. 001/2009, no que tange ao conteúdo 
programático do cargo de Biomédico, conforme descrição abaixo: 
BIOMÉDICO (Conhecimento Específico) 
1. NOÇÕES GERAIS DE MORFOFISIOLOGIA HUMANA. Organização morfofuncional 
macroscópica dos órgãos e sistemas. Embriologia geral: gametogênese e 
fecundação; desenvolvimento inicial, morfogênese e organogênese. Tecidos 
básicos: epitelial, conjuntivo, nervoso, muscular, hematopoiético e sangüíneo. 
Fisiologia dos sistemas. 
2. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR. Bases moleculares da constituição celular. 
Estrutura e função dos componentes celulares. Formação e armazenamento de 
energia. Trocas entre a célula e o meio. Expressão gênica. 
3. BASES GERAIS DAS ANÁLISES CLÍNICAS. Métodos eletroforéticos e fotométricos. 
Centrifugação. Diagnóstico laboratorial envolvendo interpretação microscópica dos 
diversos materiais patológicos ou não, enviados ao laboratório de microbiologia 
(bacteriologia e micologia), de imunologia, hematologia, parasitologia. Microbiologia 
- Características gerais das bactérias e fungos: morfologia, estruturas, nutrição e 
genética. Controle das populações bacterianas. Características morfológicas, 
bioquímicas e antigênicas dos agentes etiológicos das principais doenças 
infecciosas. Virologia Básica e Clínica: Biologia Geral dos vírus (classificação e 
organização viral). Estratégias de replicação de vírus de DNA e RNA. Sarampo, 
Caxumba e Rubéola. Vírus oncogênicos, HIV. Herpes. Coronavírus, Rinovírus e 
SARS. Influenza. Parainfluenza. Vírus respiratório sincicial. Dengue e Febre 
Amarela. Adenovírus. Rotavírus. Raiva. Vírus causadores de diarréia. Hepatites 
virais. Parasitologia Médica: Morfologia, patogenia, patologia, sintomatologia e 
profilaxia Giardíase e Tricomoníase, Amebíase e Tricuríase, Ancilostomoses, 
Estrongiloidíase, Toxocaríase, Leishmanioses, Toxoplasmose, Tripanosomoses, 
Malária, Esquistossomose e Fasciolose, Filarioses, Hidatiose e Equinococose, 
Artrópodos. Imunologia: Células, tecidos e órgãos linfóides. Imunidade inata e 
adaptativa. Inflamação. Apresentação de antígenos. Biologia dos linfócitos T e B. 



Antígenos - Reconhecimento dos antígenos pelos fagócitos, linfócitos T e B. 
Complexo Principal de Histocompatibilidade. Cooperação Celular. Reações de 
hipersensibilidade. Regulação da resposta imune. Reações antígeno-anticorpo. 
Ensaios imunológicos (análise e interpretação das reações imunológicas). 
Imunoprofilaxia. Autoimunidade. Imunodeficiências. Hematologia: Hematopoiese, 
Anemias (conceito, classificação e investigação laboratorial), Anemias carenciais, 
Anemias hemolíticas, Leucemias e Linfomas (fisiopatologia, atualização 
diagnóstica), Hemostasia, fibrinólise e doenças das plaquetas. 
4. BIOSSEGURANÇA E BIOÉTICA. Histórico e fontes de informação em 
biossegurança. Boas práticas laboratoriais. Níveis de biossegurança. Equipamentos 
de proteção individual e coletiva. Mapas de risco. Segurança química e biológica. 
Resíduos industriais e de serviços de saúde. Bioética: origens, fundamentos e 
princípios. Moralidade, ética e educação. Ética profissional. Comissões de ética 
profissional, comitês de bioética e comitês de ética em pesquisa. Ética em pesquisa 
com seres humanos e com outros animais Bioética frente à clonagem de 
organismos, ao uso de células tronco e à transgenia.  

 
Parauapebas, 22 de outubro de 2009. 
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