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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ 

ESTADO DO PARÁ 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 

 
ADITIVO Nº 001/2012 

 
 

O Município de VIGIA DE NAZARÉ, Estado do PARÁ, informa a quem possa interessar, que fará aditivo ao 
EDITAL do Concurso Público nº. 001/2012 e outras providências de acordo com a legislação em vigor, 
mediante as condições estabelecidas no Edital, CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, que os cargos 
abaixo serão acrescentados no quadro dos cargos indicados no “Anexo I” do Edital.  
 
1 – DO ADITIVO  
 
NO ANEXO I - Acrescenta o número de Cargos e vagas de acordo com a descrição abaixo: 
 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

COD GRP CARGO REQUISITOS MÍNIMOS 
VAGAS 

REMUNERAÇÃO C/H* 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

TURNO DA 
PROVA 

OBJETIVA TOTAL PNE 

102 GNS 
Biólogo 

Bacharel em Biologia + registro no 
CRBio 

01 - 
R$ 900,00 + 
gratificação 

de 80% 
40hs R$ 80,00 Manhã 

103 

GNS Médico Dermatologista Ensino Superior Completo em 
Medicina + especialização ou 

residência em DERMATOLOGIA com 
registro no CRM 

01 - R$ 1.500,00  + 
gratificação de 80% 

20hs R$ 80,00 Manhã 

 

Sendo a prova objetiva para os cargos públicos será composta conforme discriminação abaixo:  
 
CARGOS: SUPERIOR: BIÓLOGO e MÉDICO DERMATOLOGISTA 

DISCIPLINA NÚMERO DE 
QUESTÕES 

PONTOS POR 
QUESTÕES (PESO) 

TOTAL DE 
PONTOS 

Português 10 1,5 15 

Conhecimentos Gerais em Saúde 10 2,0 20 

Conhecimentos Gerais 05 1,0 05 

Conhecimentos Específicos 15 3,0 45 

Total  40 --- 85 
 

 

No Anexo III – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
 

BIÓLOGO 

Formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia ou a ela 
ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta 
ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, 
fundações, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do Poder Público, no âmbito de sua 
especialidade. Realizar perícias e emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o currículo efetivamente 
realizado. Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia 
ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade. Organizar coleções biológicas, manejar recursos naturais, 
desenvolver atividades de educação ambiental. Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de realizar 
análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Expedir laudos técnicos. Desempenhar os serviços de elaboração, 
execução, fiscalização e controle de planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à implementação e 
manutenção das políticas de meio ambiente formuladas no âmbito do Município de Vigia de Nazaré, de forma compatível 
com suas atribuições profissionais, em especial as que se relacionam com as seguintes atividades: regulação, controle, 
fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade 
ambiental; ordenamento dos recursos hídricos, florestais e pesqueiros; conservação dos ecossistemas e das espécies neles 
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inseridas, incluindo seu manejo e proteção; destinação e tratamento de resíduos; estímulo e difusão de tecnologias, 
informação e educação ambiental. 
 

MÉDICO DERMATOLOGISTA 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, 
idade adulta e terceira idade; identificar principais patologias da especialidade, indicar e efetuar seu tratamento; Realizar 
avaliação de pacientes de caráter eletivo ou urgência, e instituir seu tratamento, realizar exame clínico dos pacientes na 
unidade; Realizar evolução e prescrição; Analisar do resultado dos exames; Fornecer informações referentes ao tratamento 
ao paciente e a equipe de assistencial; Participar de reuniões da equipe; Manter atualizados prontuários e em perfeitas 
condições de consulta; Realizar o preenchimento facial conforme avaliações e orientações protocolares da especialidade. 
 

No Anexo VI – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE BIÓLOGO 

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 do 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; sistemática vegetal. Diversidade dos seres vivos e os processos de 
inter‐relação entre os seres vivos e o ambiente. Significado da interferência do homem na natureza e suas implicações no 
atual estágio da humanidade. Lei municipal de n° 072 de dezembro de 2009 (política ambiental municipal) e a de n°047 (Lei 
de poluição sonora). 
 

CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE MÉDICO DERMATOLOGISTA 

Doenças do Aparelho Cardiovascular; Doenças do Aparelho Respiratório; Pneumonias; Transfusões de sangue e derivados; 
Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas; Afecções Doenças do Aparelho Digestivo; Doenças Renais e do Trato 
Urinário; Doenças Endócrinas e do Metabolismo; Doenças Hematológicas e Oncológicas; Doenças Neurológicas; Doenças 
Psiquiátricas; Doenças Infecciosas; Doenças Dermatológicas; Doenças Oculares; Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta; 
Ginecologia e Obstetrícia; Doenças Reumatológicas. Conceitos de saúde pública e saúde coletiva; Conceitos dos princípios da 
Reforma Sanitária; Educação em saúde; SUS e política nacional de saúde; Ações de atenção à saúde da criança, escolar, 
adolescente, mulher, homem, idoso; DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase; Ações de Atenção à Vigilância em Saúde: 
Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Ambiental, Vigilância à Saúde do Trabalhador; Ética Profissional. Lesões 
elementares; Semiologia dermatológica; Doenças eczematosas; Doenças bolhosas e pustulosas; Doenças eritemato 
escamosas; Erupções purpúricas; Dermatoses papulosas; Urticárias, prurigos e erupções papulopruriginosas; Doenças dos 
anexos; Colagenoses, vasculites e doenças auto-imunes; Dermatoses infecciosas (virais, bacterianas, fúngicas, 
micobacterioses, por protozoários, zoonoses e DSTs); Farmacodermias; Fotodermatoses; Granulomatoses; Oncologia cutânea 
(neoplasias benignas e malignas); Distúrbios metabólicos e manifestações cutâneas de doenças sistêmicas; SIDA e 
imunodeficiências em dermatologia; Dermatoses nas diferentes faixas etárias. 

INCLUI-SE AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOS CARGOS DE AGENTE AMBIENTAL, TÉCNICO FLORESTAL, ENGENHEIRO 
AMBIENTAL, ENGENHEIRO FLORESTAL, ADVOGADO: 

Lei municipal de n° 072 de dezembro de 2009 (política ambiental municipal) e a de n°047 (Lei de poluição sonora). 

 

 
PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.  
 

VIGIA DE NAZARÉ-PA, 31 de março de 2012. 
 
 
 
 

 
Noé Xavier Rodrigues Palheta  

Prefeito Municipal 


