CONCURSO PÚBLICO – EDITAL NO 001/2022
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PESSOAL VISANDO SELECIONAR
CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE
PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
RETIFICAÇÃO Nº 02
MARCIO ANTONIO PANDOLFI, PREFEITO MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto na Constituição Federal; na Lei Ordinária 1514 de 17 de janeiro de 2008 e
suas alterações; Lei Orgânica de Lucas do Rio de Verde; bem como nas legislações pertinentes em vigor, até a sua publica ção, e suas alterações, e na legislação citada nos itens abaixo, torna público a Retificação nº 02 ao Edital 001/2022.
Onde se lê:
9. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO – 1ª e 2ª Etapas
9.2 A duração das Provas Objetiva e de Redação será de 3 (três horas), incluído o tempo para leitura das instruções e
preenchimento do Cartão de Respostas e da Folha de Respostas da Prova de Redação.
ANEXO IV
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
MÓDULO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(PARA O CARGO DE FISCAL VISA)
Saúde pública. Práticas médico-sanitárias e ações preventivas. Biossegurança. Bioética. Riscos do trabalho da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Problemas sanitários, médicos e sociais. Epidemiolo gia. Regulamentação e fiscalização da saúde. Normas e padrões de interesse sanitário e da saúde. Aspectos burocráticonormativos em saúde pública. Vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde. Falhas, defeitos, ilicitudes e riscos na fabrica ção, transporte, estocagem e comercialização de alimentos, medicamentos e insumos à indústria e comércio. Instrumentalização legal e noções de risco em saúde pública. Consciência sanitária. Sistemas de informação, monitoramento e coleta de
dados clínicos e laboratoriais em saúde pública. Conceitos e abrangência em saúde pública e vigilância sanitária. Conceitos e
indicadores de nocividade e inocuidade. Modelos assistenciais e vigilância da saúde, normatização e controle de aspectos
do meio-ambiente seu uso e preservação. Tecnologias em saúde, epidemiologia, fiscalização e vigilância sanitária, epidemi ológica e da saúde. Conceitos básicos de doenças transmissíveis: endemias, epidemias, hospedeiros, portador, período de
incubação e de transmissibilidade. A defesa do organismo: vacinas. Períodos de incubação e contágio, formas de contágio
das seguintes doenças: amebíase, ancilostomíase, febre tifoide, cólera, conjuntivite, difteria, sarampo, tuberculose e brucelose. Definição, sintomas principais, cuidados e prevenção das seguintes doenças: diarreia, cólera, febre tifoide, parasitoses,
tuberculose, conjuntivite e meningite. Higiene bucal. Toxicomanias, alcoolismo e tabagismo. Agravos à saúde da população.
Normas sobre noções: coleta e destino dos excrementos e do lixo; proteção das águas; higiene da alimentação; proteção
dos alimentos; saneamento da zona rural; disposições gerais de saneamento; estatística sanitária; e educação sanitária. No ções gerais sobre saneamento básico. Noções de Saúde Pública. Conhecimento sobre serviço público: Portarias, decretos,
alvará, aviso, circular, ordem de serviço, resolução, ofício, instrução normativa, despacho e parecer. Conhecimentos e atribuições dos servidores públicos. Regime Jurídico. Estabilidade. Reintegração. Disponibilidade. Aposentadoria, pensão e pro ventos. Ingresso no serviço público. Normas e regras de redação oficial. Poder de Polícia. Abuso de Poder. Código de Vigilância Sanitária do Município de Lucas do Rio Verde (Lei Complementar nº 119, de 21 de dezembro de 2012)
MÓDULO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(PARA TODAS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR)

ENGENHEIRO SANITARISTA
Química orgânica e inorgânica, Mecânica dos Fluídos e Hidráulica, Termodinâmica, Sistemas de tratamento físico-químico e
biológico de águas residuárias urbanas, Mecânica dos Solos, Geotécnica, Hidrogeologia, Hidrologia e Sistemas de Drenagem
de Água, Sistemas de Abastecimento de Água. Projetos hidráulicos, sanitários e de Sistema de Tratamento de Esgoto
Acondicionamento, coleta, transporte e tratamento de Resíduos Sólidos. Fundamentos de Controle de Poluição Ambiental.
Escalas de leitura de mapas. Gerenciamento e gestão ambiental. Política Nacional de meio ambiente. SISNAMA. Avaliação
de Impactos Ambientais: métodos e aplicação. Zoneamento ambiental. Política Nacional de recursos hídricos. Estudos de
impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Licenciamento ambiental: conceito e finalidade, aplicação, etapas,
licenças, competências, estudos ambientais, análise técnica, órgão intervenientes. Conservação de solo e água. Noções de
limnologia. Qualidade de águas. Ciclagem de nutrientes. Ecologia geral. Noções de análise social e econômica de projetos.
Impactos ambientais de obras civis de infraestrutura. Noções de sistemas e obras hidráulicas. Noções de obras de
normalização e regularização (drenagem, derrocamento).
Leia-se:
9. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO – 1ª e 2ª Etapas
9.2 A duração da Prova Objetiva será de 3 (três horas), para os cargos de Nível Médio e de Nível Superior, com exceção,
dos cargos de Professor (Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de Língua
Inglesa e Professor de Pedagogia) , cuja duração, das Provas Objetiva e de Redação será de 4 (quatro horas), incluído
o tempo para leitura das instruções e preenchimento do Cartão de Respostas e da Folha de Respostas da Prova de Redação
(quando houver).
ANEXO IV
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
MÓDULO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(PARA O CARGO DE FISCAL VISA)
Saúde pública. Práticas médico-sanitárias e ações preventivas. Biossegurança. Bioética. Riscos do trabalho da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Problemas sanitários, médicos e sociais. Epidemiolo gia. Regulamentação e fiscalização da saúde. Normas e padrões de interesse sanitário e da saúde. Aspectos burocráticonormativos em saúde pública. Vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde. Falhas, defeitos, ilicitudes e riscos na fabrica ção, transporte, estocagem e comercialização de alimentos, medicamentos e insumos à indústria e comércio. Instrumentalização legal e noções de risco em saúde pública. Consciência sanitária. Sistemas de informação, monitoramento e coleta de
dados clínicos e laboratoriais em saúde pública. Conceitos e abrangência em saúde pública e vigilância sanitária. Conceitos e
indicadores de nocividade e inocuidade. Modelos assistenciais e vigilância da saúde, normatização e controle de aspectos
do meio-ambiente seu uso e preservação. Tecnologias em saúde, epidemiologia, fiscalização e vigilância sanitária, epidemi ológica e da saúde. Conceitos básicos de doenças transmissíveis: endemias, epidemias, hospedeiros, portador, período de
incubação e de transmissibilidade. A defesa do organismo: vacinas. Períodos de incubação e contágio, formas de contágio
das seguintes doenças: amebíase, ancilostomíase, febre tifoide, cólera, conjuntivite, difteria, sarampo, tuberculose e brucelose. Definição, sintomas principais, cuidados e prevenção das seguintes doenças: diarreia, cólera, febre tifoide, parasitoses,
tuberculose, conjuntivite e meningite. Higiene bucal. Toxicomanias, alcoolismo e tabagismo. Agravos à saúde da população.
Normas sobre noções: coleta e destino dos excrementos e do lixo; proteção das águas; higiene da alimentação; proteção
dos alimentos; saneamento da zona rural; disposições gerais de saneamento; estatística sanitária; e educação sanitária. No ções gerais sobre saneamento básico. Noções de Saúde Pública. Conhecimento sobre serviço público: Portarias, decretos,
alvará, aviso, circular, ordem de serviço, resolução, ofício, instrução normativa, despacho e parecer. Conhecimentos e atribuições dos servidores públicos. Regime Jurídico. Estabilidade. Reintegração. Disponibilidade. Aposentadoria, pensão e pro ventos. Ingresso no serviço público. Normas e regras de redação oficial. Poder de Polícia. Abuso de Poder. Código de Vigilância Sanitária do Município de Lucas do Rio Verde (Lei Complementar nº 119, de 21 de dezembro de 2012). Política Nacio nal de Saneamento Básico, instituída especialmente pelas Leis Federais 11.445/2007 e 14.026/2020. Legislação Federal, Es tadual e Municipal com relação à Vigilância Sanitária. Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para
consumo humano e seu padrão de potabilidade, estabelecidos pela - PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021.
Plano Municipal de Saneamento Básico. Noções de saúde pública e epidemiologia; vetores e enfermidades relacionadas aos

resíduos sólidos. Rotinas, serviços e procedimentos estabelecidos pela prefeitura municipal em relação à Vigilância Sanitária. Código de Vigilância Sanitária do Município de Lucas do Rio Verde. Sistema de Informação Estadual de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso

MÓDULO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(PARA TODAS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR)
ENGENHEIRO SANITARISTA
Química orgânica e inorgânica, Mecânica dos Fluídos e Hidráulica, Termodinâmica, Sistemas de tratamento físico-químico e
biológico de águas residuárias urbanas, Mecânica dos Solos, Geotécnica, Hidrogeologia, Hidrologia e Sistemas de Drenagem
de Água, Sistemas de Abastecimento de Água. Projetos hidráulicos, sanitários e de Sistema de Tratamento de Esgoto
Acondicionamento, coleta, transporte e tratamento de Resíduos Sólidos. Fundamentos de Controle de Poluição Ambiental.
Escalas de leitura de mapas. Gerenciamento e gestão ambiental. Política Nacional de meio ambiente. SISNAMA. Avaliação
de Impactos Ambientais: métodos e aplicação. Zoneamento ambiental. Política Nacional de recursos hídricos. Estudos de
impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Licenciamento ambiental: conceito e finalidade, aplicação, etapas,
licenças, competências, estudos ambientais, análise técnica, órgão intervenientes. Conservação de solo e água. Noções de
limnologia. Qualidade de águas. Ciclagem de nutrientes. Ecologia geral. Noções de análise social e econômica de projetos.
Impactos ambientais de obras civis de infraestrutura. Noções de sistemas e obras hidráulicas. Noções de obras de
normalização e regularização (drenagem, derrocamento). Política Nacional de Saneamento Básico, instituída especialmente
pelas Leis Federais 11.445/2007 e 14.026/2020. Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída principalmente pela Lei
Federal 12.305/2010. Legislação Federal, Estadual e Municipal. Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, estabelecidos pela - PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE
2021. Plano Municipal de Saneamento Básico. Noções de saúde pública e epidemiologia; vetores e enfermidades
relacionadas ao saneamento básico. Rotinas, serviços e procedimentos estabelecidos pelos órgãos municipais

Lucas do Rio Verde/MT, 08 setembro de 2022.

MARCIO ANTONIO PANDOLFI
Prefeito Municipal em Efetivo Exercício

