PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015
EDITAL COMPLEMENTAR
Nº 002/2015
RETIFICA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PARA O CARGO DE BIOMÉDICO
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2015 da Prefeitura
Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
considerando a necessidade de promover adequações no Edital de Abertura, no Anexo II,
do Conteúdo Programático,para o Ensino Superior Completo, no cargo de BIOMÉDICO:
RESOLVE:
1 - Retificar o texto, conforme segue:
Onde se lê:
BIOMEDICO - 1. Preparo das lâminas para imuno-histoquímica. 2. Fixacão tecidual;
Processamento laboratorial de material parafinado. 3. Imuno-histoquímica: 3.1. princípios;
3.2. aplicação; 3.3. dilemas; 3.4. padronização. 4. Bloqueio de marcação inespecífica
(background). 5. Anticorpos como reagentes de imunomarcação específicos. 6. Sistemas
de recuperação antigênica para imuno-histoquímica. 7. Sistemas de detecção imunohistoquímica. 8. Imunohistoquímica em tecidos duros; 8.1 métodos de descalcificação; 8.2
métodos de imunomarcação.
Leia-se:
BIOMÉDICO:
Imunologia:
Resposta
imunológica.
Enzimo-imuno-ensaio
em
micropartículas.
Enzimo-imunoensaio
em
microplacas.
Metodologia
de
quimioluminescência. Metodologia de eletroquioluminescência. Metodologia de
nefelometria. Síndrome da imunodeficiência humana (AIDS). Diagnóstico sorologicos em
doenças infecciosas. Diagnósticos sorológicos em doenças autoimunes. Complexo de
histocompatibilidade. Imunologia dos tumores. Marcadores sorológicos tumorais.
Hematologia: Coleta, esfregaço e coloração em hematologia; Morfologia de hemácias e
leucócitos; Contagem manual em câmara de hemácias e leucócitos; Dosagem de
hemoglobina e determinação de hematócrito; Índices hematimétricos e contagem
diferencial; Dosagem automatizada de hemácias, leucócitos e plaquetas; Coagulação,
tempo de coagulação e tempo de sangramento; Coagulação, tempo de protombina e
tempo de tromboplastina parcial ativada; Contagem de reticulócitos e velocidade de
hemossedimentação. Bioquímica: métodos aplicados à Bioquímica e Imunoensaios.
Sistemas analíticos e aplicação. Princípios básicos: fluorometria, fotometria, turbidime-tria,
nefelometria, absorção atômica, eletroforese e imunoeletroforese; Carbohidratos, lipídeos,
proteínas e aminoácidos; Eletrólitos e equilíbrio ácido básico; Avaliação da função
hepática; Avaliação da função renal; Enzimas cardíacas. Microbiologia: Meios de culturas:
classificação e utilização dos mais utilizados em Laboratório de Análises Clínicas;
Esterilização em Laboratório de Análises Clínicas; Coleta e transporte de amostras

clínicas para o exame microbiológico; Classificação morfológica das bactérias; Princípios
da coloração de Gram e ZiehiNeelsen; Processamento das amostras para cultura de
bactérias aeróbias; Processamento das amostras para cultura de micobactérias;
Processamento das amostras para cultura de fungos; Teste de sensibilidade aos
antimicrobianos (disco difusão, macro e microdiluição, E test.). Correlação clínicolaboratorial. Gerenciamento da qualidade laboratorial: validação e padronização de
técnicas laboratoriais, coleta e preparação de materiais para análises laboratoriais.
Processo de trabalho em laboratório. Administração de materiais em laboratório clínico.
Controle de qualidade. Interferências sobre resultados dos exames. Biossegurança no
trabalho de laboratório. Ética e responsabilidade do profissional de laboratório.
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