Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul ASSOMASUL, no dia 27/12/2021.
Número da edição: não gerado ainda
ERRATA Nº 002/2021
No Edital nº 001/2021 publicada no Diário Oficial da Associação dos
Municípios de Mato Grosso dos SUL - ASSOMASUL em 16 de Dezembro de 2021, que
“DÁ ABERTURA AO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE
CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRÊS LAGOAS/MS”.
1)Em: Anexo II – Conteúdo Programático
Conhecimentos Específicos Funções/Cargos de Nível Superior
Cargo: Biólogo
ONDE SE LÊ : “Taxonomia: caracterização geral dos seres vivos; Classificação:
reinos
da
natureza;
Ecologia:
ecossistemas,
biociclo,
talassociclo,
limnociclo, epinociclo, dinâmica de populações, ciclos biogeoquímicos,
poluição e seus efeitos, tipos de poluição, bioindicadores de poluição, fluxo
de energia, relações ecológicas, eutrofização e seus efeitos, sucessão
ecológica, biomas brasileiros, fatores bióticos e abióticos. Endemias:
endemias importantes no Brasil, principais verminoses, protozooses e
bacterioses brasileiras. Genética: genética de melhoramentos, transgênicos,
clonagem, genoma humano, geneterapia humana. Evolução: fatores evolutivos.
Biologia Celular: proteínas, ácidos nucléicos, bioenergética (fotossíntese –
respiração celular – fermentação). Botânica: diversidade e reprodução,
sistema vegetal. DSTs: doenças sexualmente transmissíveis. Saúde Pública:
mortalidade infantil e suas causas, lixo, ambiente, sociedade e educação.
Experiências laboratoriais: com o emprego de técnicas diversas. Cultivo de
plantas e animais em laboratório com fins. Portaria nº 2.979 de 12 de
novembro de 2019 – PREVINE BRASIL, Biossegurança.”
LEIA-SE : “Taxonomia: caracterização geral dos seres vivos; Classificação:
reinos
da
natureza;
Ecologia:
ecossistemas,
biociclo,
talassociclo,
limnociclo, epinociclo, dinâmica de populações, ciclos biogeoquímicos,
poluição e seus efeitos, tipos de poluição, bioindicadores de poluição, fluxo
de energia, relações ecológicas, eutrofização e seus efeitos, sucessão
ecológica, biomas brasileiros, fatores bióticos e abióticos. Endemias:
endemias importantes no Brasil, principais verminoses, protozooses e
bacterioses brasileiras. Genética: genética de melhoramentos, transgênicos,
clonagem, genoma humano, geneterapia humana. Evolução: fatores evolutivos.
Biologia Celular: proteínas, ácidos nucléicos, bioenergética (fotossíntese –
respiração celular – fermentação). Botânica: diversidade e reprodução,
sistema vegetal. DSTs: doenças sexualmente transmissíveis. Saúde Pública:
mortalidade infantil e suas causas, lixo, ambiente, sociedade e educação.
Experiências laboratoriais: com o emprego de técnicas diversas. Cultivo de
plantas e animais em laboratório com fins. Legislação do Sistema Único de
Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde
e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n°
8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº
2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Portaria nº 2.979 de 12 de
novembro de 2019 – PREVINE BRASIL.”

2) Em: Anexo II – Conteúdo Programático
Conhecimentos Específicos Funções/Cargos de Nível Médio
Cargo: Técnico de Vigilância em Saúde
ONDE SE LÊ : Saúde Pública. Conceitos básicos sobre doenças transmissíveis.
Principais indicadores de saúde socioeconômicos e epidemiológicos. Legislação
sanitária. Vigilância sanitária e ambiental. Vigilância epidemiológica.
Investigação
epidemiológica.
Vigilância
e
controle
de
vetores
e
reservatórios. Vigilância de contaminantes químicos ambientais. Metodologia
básica para realização de avaliação de riscos ambientais. Conhecimentos sobre
leis, atribuições e normas técnicas inerentes ao cargo. Assistência ao
paciente com câncer. Atendimento em serviços de saúde. Citologia. Direitos e
deveres do paciente. Educação em saúde no contexto do SUS. Estratégia de
saúde da família. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (lei orgânica da
saúde). Núcleo de apoio à saúde da família. Saúde da criança e do
adolescente, da gestante, do idoso e do trabalhador. Saúde dos portadores do
HIV e dos doentes de AIDS. Sistemas de informação em saúde. Verminoses,
bacterioses e viroses. Vigilância em saúde. Portaria nº 2.979 de 12 de
novembro de 2019 – PREVINE BRASIL, Biossegurança;
LEIA-SE : Saúde Pública. Conceitos básicos sobre doenças transmissíveis.
Principais indicadores de saúde socioeconômicos e epidemiológicos. Legislação
sanitária. Vigilância sanitária e ambiental. Vigilância epidemiológica.
Investigação
epidemiológica.
Vigilância
e
controle
de
vetores
e
reservatórios. Vigilância de contaminantes químicos ambientais. Metodologia
básica para realização de avaliação de riscos ambientais. Conhecimentos sobre
leis, atribuições e normas técnicas inerentes ao cargo. Assistência ao
paciente com câncer. Atendimento em serviços de saúde. Citologia. Direitos e
deveres do paciente. Educação em saúde no contexto do SUS. Estratégia de
saúde da família. Núcleo de apoio à saúde da família. Saúde da criança e do
adolescente, da gestante, do idoso e do trabalhador. Saúde dos portadores do
HIV e dos doentes de AIDS. Sistemas de informação em saúde. Verminoses,
bacterioses e viroses. Vigilância em saúde. Legislação do Sistema Único de
Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde
e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n°
8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº
2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Portaria nº 2.979 de 12 de
novembro de 2019 – PREVINE BRASIL, Biossegurança;
3) Em: Anexo II – Conteúdo Programático
Conhecimentos Específicos Funções/Cargos de Nível Médio
Cargo: Técnico de Imobilização Ortopédica
ONDE SE LÊ : Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. (Lei nº 8080/90 e
8142/90 e Arts. 196 a 200 da Constituição Federal). Ética profissional.
Noções básicas de imobilizações. Principais tipos de imobilizações. Técnica
de imobilizações; complicações de imobilizações Aparelho locomotor: membros
superiores, inferiores e coluna vertebral. Principais componentes do sistema
muscoesquelético: ossos, músculos, tendões, vasos, nervos e articulações
(cartilagem articular, cápsula e ligamentos). Imobilizações definitivas
especiais: no esporte, imobilizações para as mãos e imobilizações para os
pés. Imobilizações definitivas gerais: aparelhos gessados, toracobraquial,

braquiomanual,
braquiomanual
pendente,
branquiomanual
em
cartucho,
antebraquiomanual, antebranquiopalmar, calção gessado, minerva, colete
gessado, hemipelvipodálico, pelvipodálico, inguinopodálico, inguinomaleolar,
suropodálico. Imobilizações: na escoliose, no pé torto congênito, no joelho
Valgo ou Varo, nas fraturas e luxações, calção de contratação. Distúrbios
ortopédicos principais: contusões, entorses, luxações, fraturas, feridas,
distensão ou estiramento muscular, roturas de músculo, tendão ou ligamento.
Distúrbios
osteoarticulares
relacionados
ao
trabalho:
tendinites,
tenossinovites, mialgias, sinovites e bursites. Malformações congênitas e de
desenvolvimento: luxação congênita do quadril, torcicolo, pés "tortos",
escolioses e cifoses. Sinais e sintomas comuns dos distúrbios ortopédicos:
dor (algias), parestesia (dormência, formigamento), palidez, cianose,
ausência de pulso, paralisia sensitivo-motora. Tumefação, edema, hematoma,
equimose, crepitação óssea, deformidades. Mobilidade anormal. Incapacidade
funcional incompleta ou completa. Noções sobre tratamento: Tratamento
conservador ou incruento ou não cirúrgico. Redução incruenta. Tratamento
cruento ou cirúrgico. Redução cruenta + osteossíntese. Osteotomias.
Artroplastias.
Imobilizações
provisórias
ou
definitivas:
materiais
utilizados. Tipos de imobilizações. Enfaixamentos e bandagens. Tala metálica
digital. Talas ou goteiras gessadas ou não. Goteiras: goteiras gessadas,
goteira antebraquiomanual, goteira antebranquiopalmar, goteira braquiomanual,
goteira
braquiomanual
pendente,
goteira
suropodálica,
goteira
inguinopodálica,
goteira
pelvipodálica.
Aparelhos
gessados
(gessos
circulares). Trações cutâneas ou esqueléticas. Trações simples. Denominações
conforme região ou segmentos imobilizados. Cuidados pré, durante ou pósimobilizações. Complicações das imobilizações. Aberturas no gesso (janelas,
fendas com alargamento ou estreitamento, cunhas corretivas no gesso).
Retirada de talas, gessos ou trações. Amputações: modelagem do coto, janela
no gesso. Processo saúde-doença e seus determinantes / condicionantes;
promoção de saúde e prevenção das doenças. Anotações e registros. Humanização
do atendimento. Acidentes domésticos: orientações voltadas em atenção à
criança e ao idoso. Atenção à pessoa com deficiência, atenção à pessoa vítima
de violência doméstica, sexista e outras violências. Legislação do SUS.
Portaria nº 2.979 de 12 de novembro de 2019 – PREVINE BRASIL, Biossegurança;
LEIA-SE : Ética profissional. Noções básicas de imobilizações. Principais
tipos
de
imobilizações.
Técnica
de
imobilizações;
complicações
de
imobilizações Aparelho locomotor: membros superiores, inferiores e coluna
vertebral. Principais componentes do sistema muscoesquelético: ossos,
músculos, tendões, vasos, nervos e articulações (cartilagem articular,
cápsula e ligamentos). Imobilizações definitivas especiais: no esporte,
imobilizações para as mãos e imobilizações para os pés. Imobilizações
definitivas gerais: aparelhos gessados, toracobraquial, braquiomanual,
braquiomanual pendente, branquiomanual em cartucho, antebraquiomanual,
antebranquiopalmar,
calção
gessado,
minerva,
colete
gessado,
hemipelvipodálico,
pelvipodálico,
inguinopodálico,
inguinomaleolar,
suropodálico. Imobilizações: na escoliose, no pé torto congênito, no joelho
Valgo ou Varo, nas fraturas e luxações, calção de contratação. Distúrbios
ortopédicos principais: contusões, entorses, luxações, fraturas, feridas,
distensão ou estiramento muscular, roturas de músculo, tendão ou ligamento.
Distúrbios
osteoarticulares
relacionados
ao
trabalho:
tendinites,
tenossinovites, mialgias, sinovites e bursites. Malformações congênitas e de
desenvolvimento: luxação congênita do quadril, torcicolo, pés "tortos",
escolioses e cifoses. Sinais e sintomas comuns dos distúrbios ortopédicos:
dor (algias), parestesia (dormência, formigamento), palidez, cianose,
ausência de pulso, paralisia sensitivo-motora. Tumefação, edema, hematoma,
equimose, crepitação óssea, deformidades. Mobilidade anormal. Incapacidade
funcional incompleta ou completa. Noções sobre tratamento: Tratamento
conservador ou incruento ou não cirúrgico. Redução incruenta. Tratamento
cruento ou cirúrgico. Redução cruenta + osteossíntese. Osteotomias.
Artroplastias.
Imobilizações
provisórias
ou
definitivas:
materiais
utilizados. Tipos de imobilizações. Enfaixamentos e bandagens. Tala metálica

digital. Talas ou goteiras gessadas ou não. Goteiras: goteiras gessadas,
goteira antebraquiomanual, goteira antebranquiopalmar, goteira braquiomanual,
goteira
braquiomanual
pendente,
goteira
suropodálica,
goteira
inguinopodálica,
goteira
pelvipodálica.
Aparelhos
gessados
(gessos
circulares). Trações cutâneas ou esqueléticas. Trações simples. Denominações
conforme região ou segmentos imobilizados. Cuidados pré, durante ou pósimobilizações. Complicações das imobilizações. Aberturas no gesso (janelas,
fendas com alargamento ou estreitamento, cunhas corretivas no gesso).
Retirada de talas, gessos ou trações. Amputações: modelagem do coto, janela
no gesso. Processo saúde-doença e seus determinantes / condicionantes;
promoção de saúde e prevenção das doenças. Anotações e registros. Humanização
do atendimento. Acidentes domésticos: orientações voltadas em atenção à
criança e ao idoso. Atenção à pessoa com deficiência, atenção à pessoa vítima
de violência doméstica, sexista e outras violências. Legislação do Sistema
Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as
Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de
1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação
da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011;
Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências;
PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único
de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Portaria nº
2.979 de 12 de novembro de 2019 – PREVINE BRASIL, Biossegurança;
4) Em: Anexo II – Conteúdo Programático
Conhecimentos Específicos Funções/Cargos de Nível Médio
Cargo: Atendente de Farmácia
ONDE SE LÊ : Pacote Office; Microsoft Windows 2000 e XP, Word e Excel:
Conhecimentos básicos de operação e uso sobre microinformática; Noções
básicas de comandos do sistema Operacional Windows; Gerenciamento de
arquivos; impressão; Noções de uso e operação dos aplicativos Microsoft Word,
(formatação e configuração do texto, correção de documentos). Noções do
Microsoft
Excel
(formatação
e
configuração
de
planilhas);
Fôrmas
farmacêuticas;
Rotinas
dos
Farmacêuticas;
Ética
na
dispensação
de
medicamentos; Interpretação de receitas médicas; Biossegurança; Principais
Classes Terapêuticas; Portaria nº 2.979 de 12 de novembro de 2019 – PREVINE
BRASIL;
LEIA-SE : Pacote Office; Microsoft Windows 2000 e XP, Word e Excel:
Conhecimentos básicos de operação e uso sobre microinformática; Noções
básicas de comandos do sistema Operacional Windows; Gerenciamento de
arquivos; impressão; Noções de uso e operação dos aplicativos Microsoft Word,
(formatação e configuração do texto, correção de documentos). Noções do
Microsoft
Excel
(formatação
e
configuração
de
planilhas);
Fôrmas
farmacêuticas;
Rotinas
dos
Farmacêuticas;
Ética
na
dispensação
de
medicamentos; Interpretação de receitas médicas; Biossegurança; Principais
Classes Terapêuticas; Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS:
Constituição
da
República
Federativa
do
Brasil
(Com
as
Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde
e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n°
8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº
2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Portaria nº 2.979 de 12 de
novembro de 2019 – PREVINE BRASIL.
4) Em: Anexo II – Conteúdo Programático

Conhecimentos Específicos Funções/Cargos de Nível Médio
Cargo: Fiscal de Posturas
ONDE SE LÊ : CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Posturas do Município de
Três Lagoas – Lei Municipal nº 2418/2009, com alterações posteriores feitas
pelas Lei Ordinária nº 2.559, de 20 de dezembro de 2011; lei nº. 2.946, de 01
de setembro de 2015; lei nº. 3.632, de 17 de dezembro de 2019; lei nº. 3.688
de 07 de julho de 2020; lei nº. 3.700 de 18 de agosto de 2020 ; Plano Diretor
do Município de Três Lagoas – Lei Municipal 2083/2006, com alterações
posteriores feitas pelas Lei Ordinária Nº 3412/2018 de 22/05/2018; Lei
Ordinária Nº 3257/2017 de 06/03/2017; Lei Ordinária Nº 3211/2016 de
06/12/2016; Lei Ordinária Nº 2706/2013 de 30/04/2013; Lei Ordinária Nº
2672/2012 de 18/12/2012; Lei Ordinária Nº 2566/2011 de 21/12/2011; Lei
Ordinária Nº 2529/2011 de 06/09/2011; Lei Ordinária Nº 2426/2010 de
23/02/2010; Lei Ordinária Nº 2306/2008 de 02/12/2008; Lei Ordinária Nº
2302/2008 de 25/11/2008; Lei Ordinária Nº 2236/2007 de 27/12/2007; Lei
Ordinária Nº 2221/2007 de 05/12/2007;
LEIA-SE : Missão e responsabilidades do Fiscal de Postura Política de
Costumes, Segurança e Ordem Pública; Licenciamento dos Estabelecimentos
Industriais e Comerciais e Prestadores de serviços; Fundamentos técnicos e
legais da construção civil; Noções de arquitetura e meio ambiente. A função
do Fiscal de Postura. Auto de Infração; Auto de Apreensão; Código de Posturas
do Município de Três Lagoas – Lei Municipal nº 2418/2009, com alterações
posteriores feitas pelas Lei Ordinária nº 2.559, de 20 de dezembro de 2011;
lei nº. 2.946, de 01 de setembro de 2015; lei nº. 3.632, de 17 de dezembro de
2019; lei nº. 3.688 de 07 de julho de 2020; lei nº. 3.700 de 18 de agosto de
2020 ; Plano Diretor do Município de Três Lagoas – Lei Municipal 2083/2006,
com alterações posteriores feitas pelas Lei Ordinária Nº 3412/2018 de
22/05/2018; Lei Ordinária Nº 3257/2017 de 06/03/2017; Lei Ordinária Nº
3211/2016 de 06/12/2016; Lei Ordinária Nº 2706/2013 de 30/04/2013; Lei
Ordinária Nº 2672/2012 de 18/12/2012; Lei Ordinária Nº 2566/2011 de
21/12/2011; Lei Ordinária Nº 2529/2011 de 06/09/2011; Lei Ordinária Nº
2426/2010 de 23/02/2010; Lei Ordinária Nº 2306/2008 de 02/12/2008; Lei
Ordinária Nº 2302/2008 de 25/11/2008; Lei Ordinária Nº 2236/2007 de
27/12/2007; Lei Ordinária Nº 2221/2007 de 05/12/2007;

5) Em: Anexo II – Conteúdo Programático
Conhecimentos Específicos Funções/Cargos de Nível Médio
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho
INCLUI-SE: “Conceitos básicos em segurança do trabalho. Acidentes do
trabalho; Avaliação do trabalho e do ambiente do trabalho, quantitativa e
qualitativamente. Inspeção de rotina do local de trabalho. Estratégia de
controle. Análise do processo de trabalho. Características de mão de obra;
Liberação de área para trabalho, para garantir a integridade física dos
empregados e das instalações da empresa; sinalização de segurança. CAT –
Comunicação de Acidente do Trabalho. Índices de frequência e de gravidade;
EPI – Equipamento de Proteção Individual. EPC – Equipamento de Proteção
Coletiva; Caracterização da exposição a riscos ocupacionais (físicos,
químicos, biológicos e ergonômicos); Intervenção em ambiente de trabalho.
Entendimentos sobre empregador, empregado, empresa, estabelecimento, setor de
serviço, canteiro de obra, frete de trabalho, local de trabalho e
plataformas, para fins de aplicação das NRs; Condições de trabalho, para
determinar fatores e riscos de acidentes; Conceitos básicos sobre prevenção e

combate a incêndios, atuação da brigada de incêndio. O papel da CIPA e o
contexto com o SESMT. Elaboração de relatórios e estatísticas pertinentes à
segurança do trabalho; Planejamento e execução de metodologias relacionadas
com a prevenção de acidentes; Aplicação e orientação prática das Normas
Regulamentadoras de Segurança do Trabalho. Outros problemas específicos do
trabalho. Avaliação preliminar de risco. Implementação do PPRA – Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais; Todas as Normas Regulamentadoras (Portaria nº
3.214/1978).
6) Em: Anexo II – Conteúdo Programático
Conhecimentos Específicos Funções/Cargos de Nível Médio e
Específicos Funções/Cargos de Nível Médio (Cargos da Educação)

Conhecimentos

ONDE SE LÊ: “Conhecimentos Específicos”
LEIA-SE : “Conhecimentos Específicos/Legislação Específica”
Três Lagoas, 23 de dezembro de 2021.
PEDRO OTÁVIO CAVALCANTE HIROTUCA
Presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento
do Concurso Público de Três Lagoas
(DECRETO Nº 388, DE DEZEMBRO DE 2021)
Matéria enviada por Silvania de Fátima Bersani

