PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018
EDITAL Nº 004/2018

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
de suas atribuições, através da Comissão de Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 034,
de 07 de março de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que no ANEXO II,
do Edital nº 001/2018, (Conteúdo Programático), foram efetuadas as seguintes alterações:
1) Onde se lê:

Farmacêutico/Bioquímico Conhecimentos
Específicos

Nutrição em Saúde Pública: Programas de
Assistência Integral à Saúde da Mulher e de
Criança: terapia de reidratação oral - TRO,
acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento da criança. Programa de
suplementação alimentar – PSA; vigilância
alimentar e nutricional; indicadores diretos
e indiretos do estado de nutrição
comunidades; nutrição nos grupos etários
no 1o ano de vida, pré-escolar, no adulto
(gestantes e nutrizeis), Patologia da nutrição
e Dietoterapia: metabolismo basal;
modificações da dieta normal para
atendimento ao enfermo; alterações na
nutrição ( obesidade, magreza, doenças
carências); patologias e 32 dietoterapias
aparelho digestivo, sistema endocrino,
sistema cardiovascular; Técnica Dietética;
introdução à técnica dietética alimento:
classificação, princípios nutritivos; seleção;
preparo
a
perdas
decorrentes;
planejamentos de cardápios; Administração
de Serviços de Nutrição: unidade de serviço
de alimentação e nutrição; conceituação,
tipos de serviços – planejamento físico,
funcional, Lay – out, fluxograma
peculiaridades da área física e construção
social do serviço de alimentação e nutrição;
previsão numérica e distribuição. Ética
Profissional, Sistema Único de Saúde: Lei nº
8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de
28/12/90.

Leia-se:

NUTRICIONISTA Conhecimentos
Específicos

Nutrição em Saúde Pública: Programas de Assistência
Integral à Saúde da Mulher e de Criança: terapia de
reidratação oral - TRO, acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento da criança. Programa
de suplementação alimentar – PSA; vigilância
alimentar e nutricional; indicadores diretos e
indiretos do estado de nutrição comunidades;
nutrição nos grupos etários no 1o ano de vida, préescolar, no adulto (gestantes e nutrizeis), Patologia da
nutrição e Dietoterapia: metabolismo basal;
modificações da dieta normal para atendimento ao
enfermo; alterações na nutrição ( obesidade,
magreza, doenças carências); patologias e 32
dietoterapias aparelho digestivo, sistema endocrino,
sistema cardiovascular; Técnica Dietética; introdução
à técnica dietética alimento: classificação, princípios
nutritivos; seleção; preparo a perdas decorrentes;
planejamentos de cardápios; Administração de
Serviços de Nutrição: unidade de serviço de
alimentação e nutrição; conceituação, tipos de
serviços – planejamento físico, funcional, Lay – out,
fluxograma peculiaridades da área física e construção
social do serviço de alimentação e nutrição; previsão
numérica e distribuição. Ética Profissional, Sistema
Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142
de 28/12/90.

2) Acrescente-se o conteúdo abaixo:
Agente
de Conhecimentos
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90,
Vigilâncias em Específicos
Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica
Saúde
do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS 01/1996,
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS NOAS-SUS 01/2002, Epidemias, Endemias e
Pandemias. Dengue: Definição, Histórico, prevenção.
Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de
Vida; Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat;
Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de
Risco. Febre Amarela, Zoonoses, Imunização,
Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares,
Educação Ambiental, Saúde Pública e Saneamento
Básico, Vigilância Sanitária na área de alimentos,
Hantavirose, Hepatites, controle de qualidade da
Água, Avaliação de Risco Ambiental e Sanitário.
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