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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS 
EDITAL N.º 02/2014/PMCC 

 
O Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás-PA, usando de suas atribuições legais torna público, para ciência dos 
interessados, a retificação no Edital n° 01/2014/PMCC que visa o provimento de cargos do quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais 
itens/subitens e anexos do edital supracitado. 
 
Inclusão no Anexo I – Tabela de Cargos, como se segue: 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Cargo/ 
Lotação 

Pré-requisitos 

Total de 
vagas 

(Área de 
atuação 
- zona 

urbana e 
zona rural) 

Vencimento 
Base 

 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de 
Serviços 
de 
Operador 
de 
Máquinas 
Pesadas 
 

Ensino 
Fundamental 
Completo: 
equivalente a 8ª 
série do ensino 
fundamental; 
Carteira de 
Habilitação de 
Condutor de 
Veículos Categoria 
“D” e experiência 
mínima de 500 
horas em serviços 
de condução de 
veículos. 

19 R$ 1.435,56 
40 horas 
(semanal) 

Operar motoniveladoras, retroescavadeiras, carro 
plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores; 
carregadeiras, rolo compactador, pá mecânica, tratores 
e outros; conduzir e manobrar a máquina, acionando o 
motor e manipulando os comandos de marcha e 
direção, para posicioná-la conforme as necessidades 
do serviço; operar mecanismo e movimentação dos 
implementos de tração e movimentação dos 
implementos da máquina, acionando pedais e 
alavancas de comando, para escavar, carregar, mover 
e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras, 
materiais análogos; zelar pela boa qualidade do 
serviço, controlando o andamento das operações e 
efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua 
correta execução; operar veículos motorizados e 
equipamentos móveis especiais, tais como: guinchos, 
guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto; 
abrir valetas e cortar taludes; proceder a escavações, 
compactação aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar 
no conserto de máquinas; lavrar e gradear terras, 
obedecendo a curvas de nível; cuidar da limpeza e 
conservação das máquinas; executar tarefas correlatas 
ou decorrentes.   

 

 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo/ 
Lotação 

Pré-requisitos 

Total de 
vagas 

(Área de 
atuação 
- zona 

urbana e 
zona rural) 

 
Vencimento 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Médico 
Veterinário 

Bacharel em 
Medicina 
Veterinária; 
Registro no 
Conselho de 
Classe. 

1 R$ 3.882,86 
20 horas 
(semanal) 

Planejar, coordenar, executar e controlar assistência 
técnico-sanitária a animais; inspecionar e fiscalizar 
quanto aos aspectos higiênico, sanitário e tecnológico 
produtos de origem animal e os matadouros, 
matadouros-frigoríficos, fábricas de conserva de carne e 
de pescado, fábricas de produtos gordurosos que 
empreguem como matéria-prima produtos de origem 
animal, usinas, fábricas e postos de laticínios, 
entrepostos de carne, leite, peixe, ovos, mel, cera e 
demais derivados do reino animal: inspecionar e 
fiscalizar os estabelecimentos comerciais que 
armazenem ou comercializem produtos de origem 
animal; identificar defeitos, vícios, acidentes e doenças: 
realizar peritagem e exames técnicos em animais e seus 
produtos, em questões judiciais: realizar perícia, exame 
e pesquisa reveladora de fraude ou intervenção dolosa 
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nos animais inscritos em competições desportivas e em 
exposições pecuárias: planejar, coordenar, orientar a 
execução técnica e o controle de inseminação artificial: 
organizar eventos (seminários, palestras, simpósios e 
comissões) destinados à discussão e estudo de 
assuntos relacionados com a atividade médico-
veterinária; coordenar e orientar a execução de 
atividades de prevenção de zoonoses; executar outras 
atividades correlatas ou decorrentes. 

Odontólogo 
(PSF) 

Bacharel em 
Odontologia; 
Registro no 
Conselho de 
Classe. 

3 R$ 4.659,43 
40 horas 

(semanal) 

Atender demanda espontânea na unidade de saúde oral 
e das crianças escolares nos consultórios instalados nas 
Escolas públicas ou nas Unidades Básicas de Saúde; 
examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes 
e região maxilo facial utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos: prescrever ou administrar medicamentos, por 
via oral ou parenteral para tratar ou prevenir afecções 
dos dentes e da boca; efetuar, analisar e avaliar 
resultados de exames radiológicos bucais; manter 
registros de pacientes, examinando a cavidade bucal e 
os dentes a fim de fornecer atestados de capacitação 
física para admissões de servidores públicos municipais: 
efetuar levantamentos que identifiquem indicadores 
odontológicos de saúde pública: participar do 
planejamento, execução e avaliação de programas 
educativos de prevenção dos problemas de saúde bucal 
c programas de atendimento odontológico, voltados para 
os estudantes da rede municipal de ensino e para a 
população de baixa renda: participar da elaboração de 
planos de fiscalização sanitária; participar de eventos 
ligados à Secretaria em que presta serviço e exercer 
demais atividades inerentes ao cargo, conforme 
regulamentação do CRO; executar outras tarefas 
correlatas ou decorrentes. 

 
 

Onde se Lê no Anexo I – Tabela de Cargos 
 

Educador Físico 
Licenciatura em 
Educação 
Física. 

2 
R$ 

3.018,19 
40 horas 

(semanal) 

Desenvolver atividades físicas e práticas 
corporais junto á comunidade; veicular 
informação que visam à prevenção, 
minimização dos riscos e proteção á 
vulnerabilidade, buscando a produção do 
auto cuidado; incentivar a criação de 
espaços de inclusão social, com ações que 
ampliem o sentimento de pertinência social 
nas comunidades, por meio de atividade 
física regular, do esporte e lazer, das 
práticas corporais; proporcionar Educação 
Permanente em Atividade Física/ Práticas 
Corporais nutrição e saúde juntamente com 
as ESF, sob a forma de co-participação 
acompanhamento supervisionado, discussão 
de caso e demais metodologias da 
aprendizagem em serviço, dentro de um 
processo de Educação Permanente; articular 
ações, de forma integrada ás ESF, sobre o 
conjunto de prioridades locais em saúde que 
incluam os diversos setores da 
administração pública; contribuir para a 
ampliação e a valorização da utilização dos 
espaços públicos de convivência como 
proposta de inclusão social; identificar 
profissionais e/ou membros da comunidade 
com potencial para o desenvolvimento do 
trabalho em práticas corporais; capacitar os 
profissionais, inclusive os Agentes 
Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem 
como facilitador-monitores no 
desenvolvimento de Atividades 
Físicas/Práticas Corporais; supervisionar de 
forma compartilhada, e participativa, as 
atividades desenvolvidas pelas ESF na 
comunidade; promover ações ligadas á 
Atividade Física/Práticas Corporais junto aos 
demais equipamentos públicos presentes no 
território; articular parcerias com outros 
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setores da área adstrita, junto com as ESF e 
a população, visando ao melhor uso dos 
espaços públicos existentes e a ampliação 
das áreas disponíveis para as práticas 
corporais; promover eventos que estimulem 
ações que valorizem Atividade 
Física/Práticas Corporais e sua importância 
para a saúde da população; executar outras 
atividades correlatas ou decorrentes. 

 
 

Leia-se no Anexo I – Tabela de Cargos 
 
 

Educador Físico 

Licenciatura em 
Educação 

Física, com 
registro no 

Conselho de 
Classe. 

2 
R$ 

3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Desenvolver atividades físicas e práticas 
corporais junto á comunidade; veicular 
informação que visam à prevenção, 
minimização dos riscos e proteção á 
vulnerabilidade, buscando a produção do 
auto cuidado; incentivar a criação de 
espaços de inclusão social, com ações que 
ampliem o sentimento de pertinência social 
nas comunidades, por meio de atividade 
física regular, do esporte e lazer, das 
práticas corporais; proporcionar Educação 
Permanente em Atividade Física/ Práticas 
Corporais nutrição e saúde juntamente com 
as ESF, sob a forma de co-participação 
acompanhamento supervisionado, discussão 
de caso e demais metodologias da 
aprendizagem em serviço, dentro de um 
processo de Educação Permanente; articular 
ações, de forma integrada ás ESF, sobre o 
conjunto de prioridades locais em saúde que 
incluam os diversos setores da 
administração pública; contribuir para a 
ampliação e a valorização da utilização dos 
espaços públicos de convivência como 
proposta de inclusão social; identificar 
profissionais e/ou membros da comunidade 
com potencial para o desenvolvimento do 
trabalho em práticas corporais; capacitar os 
profissionais, inclusive os Agentes 
Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem 
como facilitador-monitores no 
desenvolvimento de Atividades 
Físicas/Práticas Corporais; supervisionar de 
forma compartilhada, e participativa, as 
atividades desenvolvidas pelas ESF na 
comunidade; promover ações ligadas á 
Atividade Física/Práticas Corporais junto aos 
demais equipamentos públicos presentes no 
território; articular parcerias com outros 
setores da área adstrita, junto com as ESF e 
a população, visando ao melhor uso dos 
espaços públicos existentes e a ampliação 
das áreas disponíveis para as práticas 
corporais; promover eventos que estimulem 
ações que valorizem Atividade 
Física/Práticas Corporais e sua importância 
para a saúde da população; executar outras 
atividades correlatas ou decorrentes. 

 
Inclusão no Anexo II – Conteúdos Programáticos, como se segue: 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
1. Patologia Geral: Processos degenerativos celulares, Alterações do crescimento e diferenciação celular, Neoplasias.  
2. Patologia Animal: Patologia da pele e anexos, Patologia das glândulas mamárias, Patologia do aparelho respiratório, 
Patologia do aparelho circulatório, Patologia do aparelho digestivo, Patologia do aparelho urinário, Patologia do aparelho 
genital, Patologia dos órgãos eritropoiéticos, Patologia dos órgãos linfopoiéticos, Patologia do aparelho locomotor, 
Patologia do sistema nervoso.  
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3. Epidemiologia: Conceitos fundamentais, Hospedeiros e parasitas, Variação da ocorrência de doenças em populações 
– Distribuição espacial e temporal, Avaliação quantitativa da ocorrência de doenças em populações, Profilaxia, Medidas 
aplicáveis ao componente sócio-econômico-cultural: Educação Sanitária, Epidemiologia e controle das doenças 
transmissíveis de interesse médico-veterinário e de saúde pública: Raiva, encefalite eqüina, Cinomose e hepatite dos 
cães, Doença de Aujesky, Febre aftosa, Anemia infecciosa eqüina, Influenza eqüina, Toxinfecções de origem alimentar, 
Tuberculose, Brucelose, Leptospirose, Toxoplasmose, Gastroenterites parasitárias dos animais domésticos, Coccidioses 
dos mamíferos domésticos, Babesioses, Ixodidioses, Sarnas, Doenças Parasitárias de interesse médico-veterinário e 
saúde pública.  
4. Tecnologia e Inspeção de alimentos: Inspeção higiênico – sanitária “ante-morte” dos animais de corte, Higiene de 
produtos e de sub-produtos da indústria da carne, Complexo “Teníase-cisticercose”: Questão de Saúde Pública, 
Carcaças: qualidade, fatores de conservação, critérios de julgamento.  
5. Estudo Clínico da Gestação: Diagnóstico da gestação, Patologia da gestação, Parto, Patologia do Parto, Patologia do 
Puerpério.  
6. Inseminação Artificial em Bovinos e Eqüinos. 
7. Patologia e Clínica da Reprodução.  
8. Clínica Médica de Eqüinos: Afecções do Sistema Digestivo, do Sistema Respiratório, do Sistema Cardiovascular, do 
Sistema Músculo-Esquelético, Afecções da Pele e Anexos.  
9. Doenças nutricionais e Metabólicas de eqüinos e cães.  
10. Patologia Clínica Veterinária: exame de urina, Interpretação do eritrograma, Interpretação do leucograma.  
11. Técnica cirúrgica em eqüinos e cães: Medicação pré-anestésica, Anestesia geral. 
 
ODONTÓLOGO (PSF) 
1. Biossegurança em odontologia: Equipamento de proteção individual , técnicas de acondicionamento, desinfecção, e 
esterilização do material e ambiente, doenças ocupacionais, controle de infecção, procedimentos diante lesões perfuro-
cortantes. 
2. Anamnese, métodos e técnicas de exame, diagnóstico, plano de tratamento. 
3. Patologias intra e extra ósseas da cavidade bucal, manifestações bucais de doenças sistêmicas. 
4. Câncer bucal: fatores de risco, prevenção e detecção precoce, lesões cancerizáveis.  
5. Farmacologia e terapêutica: bases farmacológicas da terapêutica medicamentosa em Odontologia, prevenção do 
controle da dor, uso clinico de medicamentos, mecanismos de ação e efeitos tóxicos dos fármacos. 
6. Anestesiologia: considerações anatômicas da cabeça e pescoço, técnicas e soluções anestésicas, acidentes, 
indicações e contra-indicações. 
7. Emergências em Odontologia: traumas dentários em dentes permanentes e decíduos, emergências de natureza 
infecciosa e cirúrgica.  
8. Cariologia: epidemiologia diagnostica e métodos preventivos da cárie dentária. (etiologia, transmissibilidade, 
tratamento segundo o risco de cárie, controle químico e mecânico da cárie). 
9. Dentística: técnicas e materiais restauradores e de proteção do complexo dentina-polpa; tratamento não invasivo e 
tratamento restaurador atraumático. 
10. Radiologia: indicações e interpretação. 
11. Periodontia: noções básicas, avaliação, diagnostico, tratamento e prevenção.  
12. Endodontia: noções básicas, diagnóstico e tratamento das alterações pulpares e periapicais.  
13. Prótese total e parcial removível: plano de tratamento, técnicas de execução, materiais utilizados.  
14. Cirurgia: procedimentos de pequeno porte.  
15. Odontopediatria: diagnostico e tratamento das infecções bucais em crianças e adolescentes, anomalias do 
desenvolvimento, fluorterapia; níveis de prevenção e aplicação.  
16. Emergências médicas no consultório odontológico.  
17. Oclusão: fundamentos biológicos, conceitos aplicados às próteses, mecanismos de transmissão e neutralização das 
forcas oclusais. 
18. Disfunção temporomandibular: atendimento básico de urgência. 
19. Epidemiologia das doenças bucais (principais índices utilizados em odontologia e Projeto SB 2003). 
20. Políticas de saúde bucal; sistemas de saúde; recursos humanos. 
21. Bioética, código de ética odontológica, documentação legal em odontologia. 
 
Onde se Lê no Anexo II – Conteúdos programáticos 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
BIOMÉDICO 
1. NOÇÕES GERAIS DE MORFOFISIOLOGIA HUMANA. Organização morfofuncional e fisiológica dos sistemas: 
digestório, urinário, circulatório e hematopoiético. Tecidos básicos: epitelial e conjuntivo: propriamente dito e 
especializado (digestório, urinário, circulatório e hematopoiético). 



 

5 

 

2. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR. Bases moleculares da constituição celular. Estrutura e função dos 
componentes celulares. Formação e armazenamento de energia. Reprodução celular: mitose e meiose. 
3. TOXICOLOGIA AMBIENTAL. Conceitos básico sobre contaminantes ambientais: definição, origens e tipos. Efeitos 
sobre plantas, animais e humanos. Biometabolismo: exposição, cinética, dinâmica e excreção. Toxicidade crônica: 
carcinogênese, teratogênese e mutagênese. 
4. TOXICOLOGIA OCUPACIONAL. Introdução: conceitos e monitorização. Estudo toxicológico dos gases e vapores 
(monóxido de carbono). Estudo toxicológico dos compostos metemoglobinizantes e dos compostos derivados do íon 
cianeto. Estudo toxicológico dos hidrocarbonetos aromáticos. Estudo toxicológico dos metais: chumbo, alumínio e 
mercúrio, de importância para a região amazônica. 
5. BIOSSEGURANÇA. Boas práticas laboratoriais. Níveis de biossegurança. Equipamentos de proteção individual e 
coletiva. Mapas de risco. Segurança química e biológica. Gerenciamento de resíduos perigosos. Tratamento de 
Resíduos industriais e de serviços de saúde. 
6. BIOÉTICA. Origens, fundamentos e princípios. Legislações. Comitês de ética em pesquisa com seres humanos. 
Bioética frente ao uso de células tronco e à transgenia. 
 
Leia-se no Anexo II – Conteúdos programáticos 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
BIOMÉDICO  
1. NOÇÕES GERAIS DE MORFOFISIOLOGIA HUMANA. Organização morfofuncional macroscópica dos órgãos e 
sistemas. Embriologia geral: gametogênese e fecundação; desenvolvimento inicial, morfogênese e organogênese. 
Tecidos básicos: epitelial, conjuntivo, nervoso, muscular, hematopoiético e sangüíneo. Fisiologia dos sistemas. 
2. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR. Bases moleculares da constituição celular. Estrutura e função dos 
componentes celulares. Formação e armazenamento de energia. Trocas entre a célula e o meio. Expressão gênica. 
3. BASES GERAIS DAS ANÁLISES CLÍNICAS. Métodos eletroforéticos e fotométricos. Centrifugação. Diagnóstico 
laboratorial envolvendo interpretação microscópica dos diversos materiais patológicos ou não, enviados ao laboratório de 
microbiologia (bacteriologia e micologia), de imunologia, hematologia, parasitologia. Microbiologia - Características gerais 
das bactérias e fungos: morfologia, estruturas, nutrição e genética. Controle das populações bacterianas. Características 
morfológicas, bioquímicas e antigênicas dos agentes etiológicos das principais doenças infecciosas. Virologia Básica e 
Clínica: Biologia Geral dos vírus (classificação e organização viral). Estratégias de replicação de vírus de DNA e RNA. 
Sarampo, Caxumba e Rubéola. Vírus oncogênicos, HIV. Herpes. Coronavírus, Rinovírus e SARS. Influenza. 
Parainfluenza. Vírus respiratório sincicial. Dengue e Febre Amarela. Adenovírus. Rotavírus. Raiva. Vírus causadores de 
diarréia. Hepatites virais. Parasitologia Médica: Morfologia, patogenia, patologia, sintomatologia e profilaxia Giardíase e 
Tricomoníase, Amebíase e Tricuríase, Ancilostomoses, Estrongiloidíase, Toxocaríase, Leishmanioses, Toxoplasmose, 
Tripanosomoses, Malária, Esquistossomose e Fasciolose, Filarioses, Hidatiose e Equinococose, Artrópodos. Imunologia: 
Células, tecidos e órgãos linfóides. Imunidade inata e adaptativa. Inflamação. Apresentação de antígenos. Biologia dos 
linfócitos T e B. Antígenos - Reconhecimento dos antígenos pelos fagócitos, linfócitos T e B. Complexo Principal de 
Histocompatibilidade. Cooperação Celular. Reações de hipersensibilidade. Regulação da resposta imune. Reações 
antígeno-anticorpo. Ensaios imunológicos (análise e interpretação das reações imunológicas). Imunoprofilaxia. 
Autoimunidade. Imunodeficiências. Hematologia: Hematopoiese, Anemias (conceito, classificação e investigação 
laboratorial), Anemias carenciais, Anemias hemolíticas, Leucemias e Linfomas (fisiopatologia, atualização diagnóstica), 
Hemostasia, fibrinólise e doenças das plaquetas. 
4. BIOSSEGURANÇA E BIOÉTICA. Histórico e fontes de informação em biossegurança. Boas práticas laboratoriais. 
Níveis de biossegurança. Equipamentos de proteção individual e coletiva. Mapas de risco. Segurança química e 
biológica. Resíduos industriais e de serviços de saúde. Bioética: origens, fundamentos e princípios. Moralidade, ética e 
educação. Ética profissional. Comissões de ética profissional, comitês de bioética e comitês de ética em pesquisa. Ética 
em pesquisa com seres humanos e com outros animais. Bioética frente à clonagem de organismos, ao uso de células 
tronco e à transgenia. 
 

Canaã dos Carajás (PA), 06 de março de 2014 
 
 

Jeová Andrade 
Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás 


