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O Prefeito Municipal de Maringá, Estado do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SERH), no 
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, mediante as condições estipuladas no Edital de Abertura nº 021/2014 
-  SERH e  demais  disposições  legais  aplicáveis,  o PRIMEIRO  TERMO DE RETIFICAÇÃO  aberto  pelo  Edital  nº 
021/2013, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica RETIFICADO o ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, CARGOS 412 – FARMACÊUTICO e 
413 – FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO do Edital de Abertura do Concurso Público n° 021/2014 – SERH nos seguintes 
termos: 

Cargo 412 - Farmacêutico: Onde se lê: Conhecimentos Específicos: Funcionamento dos laboratórios de análises 
clínicas:  RDC  302/2005;  Métodos  de  coleta  e  preservação  de  sangue,  fezes,  urina,  secreções  e  outros  líquidos  
biológicos. Meios de transporte.  Tipos de anticoagulantes.  Métodos de armazenamento e manipulação de amostras 
biológicas. Parasitas responsáveis pelas endoparasitoses e ectoparasitoses humanas, existentes no Brasil; Diagnóstico 
laboratorial,  técnicas  e  procedimentos  laboratoriais  aplicados ao  diagnóstico  das  doenças parasitárias  de  interesse 
humano. Bioquímica Clínica, métodos e técnicas de ensaios laboratoriais para a determinação de: proteínas plasmáticas; 
carboidratos; lipídeos, lipoproteínas e dislipidemias; ácido úrico, uréia e creatinina; enzimologia clínica; função hepática; 
função renal e equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico e função cardíaca. Exames físico, químico e citológico da 
urina e líquidos corporais. Automação em bioquímica clínica. Erros inatos do metabolismo. Hormônios e suas funções 
metabólicas. Correlações de resultados de exames bioquímicos com a fisiopatologia. Microbiologia clínica: métodos e 
técnicas  de  isolamento  e  identificação  de  microrganismos.  Técnicas  e  práticas  laboratoriais  para  o  diagnóstico 
microbiológico das sindromes infecciosas; Principais doenças infecciosas de interesse clínico causadas por bactérias, 
fungos  e  vírus.  Testes  de  sensibilidade  aos  antimicrobianos.  Princípios  de  destruição  térmica  de  microrganismos,  
desinfetantes e  antissépticos;  Esterilização química e física.  Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos na 
espécie humana. Reações antígeno anticorpo. Estudo do tipo de reação, fundamentos do método e desenvolvimento 
prático  dos  ensaios  de  imunodiagnóstico.  Avaliação  das  respostas  imunes  humoral  e  celular  por  métodos  de 
imunodiagnóstico  e  de  funções  celulares.  Técnicas  laboratoriais  de  imunohematologia.  Marcadores  Tumorais. 
Metodologia geral de laboratório para o estudo hematológico. Anemias. Hemoglobinopatias. Hemostasia e coagulação;  
Patologia  dos  leucócitos.  Neoplasias  hematológicas,  leucemias  ou  leucoses.  Interpretação  clínica  do  hemograma. 
Biossegurança laboratorial.  Controle de qualidade em laboratório  de análises clínicas.  Gerenciamento da qualidade, 
calibração de vidrarias e equipamentos. Desenvolvimento de procedimento operacional padrão em análises clínicas. 
Assistência Farmacêutica: Gestão da Assistência Farmacêutica Municipal; Ciclo da Assistência Farmacêutica: seleção de 
medicamentos;  programação  de  medicamentos;  aquisição  de  medicamentos;  armazenamento  de  medicamentos; 
distribuição  de  medicamentos;  dispensação  de  medicamentos;  Política  Nacional  de  Medicamentos.  Política  de 
Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde. Farmacotécnica: Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-
sólidas  e  parenterais:  conceito,  importância,  aspectos  biofarmacêuticos,  acondicionamento.  Farmacologia  e 
Farmacoterapia:  farmacocinética;  farmacologia  do  sistema  nervoso  central,  autônomo  e  periférico;  farmacologia  e 
farmacoterapia  na  hipertensão;  farmacologia  e  farmacoterapia  na  síndrome  metabólica;  anticoncepção  hormonal; 
farmacologia e farmacoterapia no diabetes; farmacologia e farmacoterapia na tuberculose, hanseníase, leishmaniose e 
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS); farmacologia e farmacoterapia nas doenças infecciosas agudas em 
atenção  primária;  farmacologia  e  farmacoterapia  na  asma;  princípios  da  farmacoterapia  no  idoso;  princípios  da 
farmacoterapia  na  criança;  reações  adversas  a  medicamentos;  interações  medicamentosas.  Adesão  à  terapia 
medicamentosa.  Atenção  farmacêutica.  Uso  racional  de  medicamentos.  Ética  farmacêutica;ia:  Regulamento  de 
Medicamentos Genéricos; Portaria no 344, de 12 de maio de 1998, e suas atualizações; Lei no 5991, de 17 de dezembro  
de 1973;Boas práticas de fabricação e de manipulação de medicamentos: RDC ANVISA n. 17 de 16 de abril de 2010, 
RDC ANVISA nº.  67;de  08  de  outubro  de  2007 e  RDC ANVISA n.  87  de  21  de  novembro  de  2008;  Política  de  
Medicamentos no Brasil: Portaria GM/MS 3916/1998.

Leia-se: Conhecimentos Específicos: Assistência Farmacêutica: Gestão da Assistência Farmacêutica Municipal; Ciclo 
da Assistência Farmacêutica: seleção de medicamentos; programação de medicamentos; aquisição de medicamentos; 
armazenamento  de  medicamentos;  distribuição  de  medicamentos;  dispensação  de  medicamentos;  Política  de 
Assistência  Farmacêutica  no  Sistema  Único  de  Saúde.  Legislação  Farmacêutica,  Código  de  Ética  da  profissão 
farmacêutica,  uso  de  produtos  farmacêuticos,  atividades  de  assistência  farmacêutica  no  âmbito  da  Atenção 
Básica/Saúde da Família; acesso a e o uso racional de medicamentos, utilização de medicamentos e insumos, inclusive 
fitoterápicos e homeopáticos, pareceres, informes técnicos e relatórios; noções de  farmácia (dispensação, receituário, 
manipulação,  instalações,  padronização  de  medicamentos,  controle  sanitário,  legislação  pertinente),  medicamento 



(droga, farmacologia, propriedades, peculiaridades, indicações, genéricos, formas farmacêuticas, alimentação parenteral, 
Nutrição  Parenteral)  ,  farmacologia  (administração  de  medicamentos,  efeitos  colaterais,  incompatibilidades, 
farmacocinética,  farmacodinâmica,  antibioticoterapia),  doenças  infectocontagiosas  (DST,  esquema  de  vacinações, 
imunologia,  profilaxia).  Biodisponibilidade  e  Bioequivalência;  Interações  medicamentosas,  Cálculos  em  Farmácia. 
Farmácia hospitalar: sistema de distribuição de medicamentos, Farmácia clínica. Manipulação de produtos estéreis e 
não-estéreis.  Farmacovigilância  e  Farmacoepidemiologia.  Farmacoeconomia.  Reações  adversas  a  medicamentos. 
Medicamentos  Genéricos.  Uso  de  medicamentos  em populações  especiais  (gestantes,  idosos,  crianças,  Pacientes 
renais,  cardíacos entre outros).  Farmacotécnica:  Formas farmacêuticas sólidas,  líquidas,  semi-sólidas e parenterais: 
conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, acondicionamento. Farmacologia e Farmacoterapia: farmacocinética; 
farmacologia  do  sistema  nervoso  central,  autônomo  e  periférico;  farmacologia  e  farmacoterapia  na  hipertensão; 
farmacologia  e  farmacoterapia  na síndrome metabólica;  anticoncepção hormonal;  farmacologia  e  farmacoterapia  no 
diabetes;  farmacologia  e farmacoterapia  na tuberculose,  hanseníase,  leishmaniose e Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS); farmacologia e farmacoterapia nas doenças infecciosas agudas em atenção primária; farmacologia e 
farmacoterapia  na asma;  princípios da farmacoterapia no idoso;  princípios da farmacoterapia na criança;  Adesão à  
terapia medicamentosa.  Atenção farmacêutica.  Uso racional  de medicamentos.  Ética farmacêutica:  Regulamento de 
Medicamentos  Genéricos;  Portaria  nº.  344,  de  12  de  maio  de  1998,  e  suas  atualizações;  Lei  no 5991,  de  17  de  
dezembro de 1973; Boas práticas de fabricação e de manipulação de medicamentos: RDC ANVISA n. 17 de 16 de abril  
de 2010, RDC ANVISA nº. 67; de 08 de outubro de 2007 e RDC ANVISA n. 87 de 21 de novembro de 2008; Política  
Nacional de Medicamentos: Portaria GM/MS 3916/1998.

Cargo 413 – Farmacêutico Bioquímico: Onde se lê: Conhecimentos Específicos: Legislação Farmacêutica, Código 
de Ética da profissão farmacêutica, uso de produtos farmacêuticos, atividades de assistência farmacêutica no âmbito da 
Atenção Básica/Saúde da Família; acesso a e o uso racional de medicamentos, utilização de medicamentos e insumos, 
inclusive fitoterápicos e  homeopáticos,  pareceres,  informes técnicos e  relatórios;  noções de  farmácia  (dispensação, 
receituário,  manipulação,  instalações,  padronização  de  medicamentos,  controle  sanitário,  legislação  pertinente), 
medicamento  (droga,  farmacologia,  propriedades,  peculiaridades,  indicações,  genéricos,  formas  farmacêuticas, 
alimentação  parenteral,  Nutrição  Parenteral)  ,  farmacologia  (administração  de  medicamentos,  efeitos  colaterais, 
incompatibilidades, farmacocinética, farmacodinâmica, antibioticoterapia), doenças infectocontagiosas (DST, esquema de 
vacinações,  imunologia,  profilaxia).  Biodisponibilidade  e  Bioequivalência;  Interações  medicamentosas,  Cálculos  em 
Farmácia. Farmácia hospitalar: sistema de distribuição de medicamentos, Farmácia clínica. Manipulação de produtos 
estéreis  e  não-estéreis.  Farmacovigilância  e  Farmacoepidemiologia.  Farmacoeconomia.  Reações  adversas  a 
medicamentos. Medicamentos Genéricos. Uso de medicamentos em populações especiais (gestantes, idosos, crianças, 
Pacientes renais, cardíacos entre outros).

Leia-se: Conhecimentos Específicos: Funcionamento dos laboratórios de análises clínicas: RDC 302/2005; Métodos 
de coleta e preservação de sangue, fezes, urina, secreções e outros líquidos biológicos. Meios de transporte. Tipos de  
anticoagulantes.  Métodos de armazenamento  e  manipulação  de amostras  biológicas.  Parasitas  responsáveis  pelas 
endoparasitoses e ectoparasitoses humanas, existentes no Brasil;  Diagnóstico laboratorial,  técnicas e procedimentos 
laboratoriais aplicados ao diagnóstico das doenças parasitárias de interesse humano. Bioquímica Clínica, métodos e 
técnicas de ensaios laboratoriais para a determinação de: proteínas plasmáticas; carboidratos; lipídeos, lipoproteínas e 
dislipidemias;  ácido úrico,  uréia  e  creatinina;  enzimologia  clínica;  função hepática;  função renal  e  equilíbrio  hídrico,  
eletrolítico  e  ácido-básico  e  função  cardíaca.  Exames  físico,  químico  e  citológico  da  urina  e  líquidos  corporais.  
Automação em bioquímica clínica. Erros inatos do metabolismo. Hormônios e suas funções metabólicas. Correlações de 
resultados de exames bioquímicos  com a  fisiopatologia.  Microbiologia  clínica:  métodos e técnicas de isolamento  e 
identificação  de microrganismos.  Técnicas  e  práticas  laboratoriais  para o  diagnóstico  microbiológico  das  sindromes 
infecciosas;  Principais  doenças  infecciosas  de  interesse  clínico  causadas  por  bactérias,  fungos  e  vírus.  Testes  de 
sensibilidade aos antimicrobianos. Princípios de destruição térmica de microrganismos, desinfetantes e  antissépticos; 
Esterilização química e física. Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos na espécie humana. Reações antígeno 
anticorpo.  Estudo  do  tipo  de  reação,  fundamentos  do  método  e  desenvolvimento  prático  dos  ensaios  de 
imunodiagnóstico. Avaliação das respostas imunes humoral e celular por métodos de imunodiagnóstico e de funções 
celulares. Técnicas laboratoriais de imunohematologia. Marcadores Tumorais. Metodologia geral de laboratório para o 
estudo hematológico.  Anemias.  Hemoglobinopatias.  Hemostasia  e  coagulação;  Patologia  dos leucócitos.  Neoplasias 
hematológicas, leucemias ou leucoses. Interpretação clínica do hemograma. Biossegurança laboratorial.  Controle de 
qualidade em laboratório de análises clínicas. Gerenciamento da qualidade, calibração de vidrarias e equipamentos. 
Desenvolvimento de procedimento operacional padrão em análises clínicas. 

Art.  2º Fica  ACRESCIDO no  ANEXO  II  –  DOS  CONTEÚDOS  PROGRAMÁTICOS,  CARGO  401:  ANALISTA 
PROGRAMADOR, do Edital de Abertura nº 021/2014 – SERH o conteúdo, conforme segue:

Conhecimentos Específicos: 1. Análise e projetos orientados a objeto. 2. Paradigmas de linguagem de programação 
orientada a objeto, algoritmos e estruturas de dados, conceito de abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo, 
classes, objetos e interfaces. 3. Linguagens de programação: JAVA, JSP, PHP, DELPHI e JAVASCRIPT. 4. Conceitos de 
XHTML e CSS. 5. UML (Linguagem Unificada de Modelagem). 6. Configuração de servidores web. 7. Linguagem de 



consulta a banco de dados relacionais (query language). 8. Tipos de dados elementares e estruturados. 9. Funções e 
procedimentos. 10. Estruturas de controle de fluxo.

Art. 3º Este Termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

Maringá, 19 de junho de 2014

Carlos Roberto Pupin
Prefeito Municipal

Gilmar José Benkendorf Silva
Secretário Municipal de Recursos Humanos
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