
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
ESTADO DA BAHIA

S E G U N D O  T E R M O  D E  R E T I F I C A Ç Ã O  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 , 
D E  1 2  D E  A G O S T O  D E  2 0 1 3

O Prefeito Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a  
Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, especialmente do subitem 21.1 do Edital de Abertura,  TORNA 
PÚBLICO o SEGUNDO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013, da seguinte forma:

Art.  1º Fica  retificada  a  TABELA 2.1  do  Edital  de  Abertura,  no  que  se  refere  ao  nome  do  Cargo  531.5.  Onde  se  lê 
“Ortodentista”, leia-se “Ortodontista”.

Art. 2º  Fica  retificado o Anexo I do Edital de Abertura, no que se refere ao requisito mínimo para posse no  cargo 528.10: 
Médico – Clínico Geral, passando a conter a seguinte redação:
CARGO 528.10: MÉDICO – CLÍNICO GERAL
Requisitos: Ensino Superior em Medicina; Registro no respectivo Conselho de Classe; aprovação em concurso público.

Art. 3º Fica retificado o Anexo II do Edital de Abertura,conforme as seguintes disposições:

I – Ficam alterados os Conteúdos Programáticos comuns aos Cargos de Nível Médio, Técnico e Superior, passando a conter a 
seguinte redação:

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida 

pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e 

gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre  orações,  períodos  ou parágrafos  (oposição/contraste,  conclusão,  concessão,  causalidade,  adição,  alternância  etc.).  6.  

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos  

de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do  

acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal.  

13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16.  

Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.
Noções de Administração Pública (para todos os cargos):  Noções  de  Direito  Administrativo  e  Direito  Constitucional: 

princípios da Administração Pública; poderes administrativos e deveres do administrador público; órgãos e agentes 

públicos; organização da Administração Pública; licitações e contratos administrativos. Constituição Federal de 1988:  

Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos 

direitos  sociais,  da  nacionalidade  e  dos  direitos  políticos;  Da  Organização  do  Estado:  da  organização  político-

administrativa, dos Municípios, da Administração Pública: das disposições gerais e dos servidores públicos; Da Ordem 

Social. Ética na Administração Pública. Lei nº 1.786/2011 - Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Vitória  

da Conquista. 
Noções de Administração Pública (somente para o cargo de Professor  Fundamental  I  –  Nível  I):  Noções de Direito  

Administrativo  e  Direito  Constitucional:  princípios  da  Administração Pública;  poderes  administrativos e  deveres do 

administrador  público;  órgãos  e  agentes  públicos;  organização  da  Administração  Pública;  licitações  e  contratos 

administrativos. Constituição Federal de 1988: Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais:  

dos  direitos  e  deveres  individuais  e  coletivos,  dos  direitos  sociais,  da  nacionalidade  e  dos  direitos  políticos;  Da 

Organização  do  Estado:  da  organização  político-administrativa,  dos  Municípios,  da  Administração  Pública:  das 

disposições gerais e dos servidores públicos; Da Ordem Social.  Ética na Administração Pública. Lei  nº 1.786/2011 -  

Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Vitória da Conquista; Lei nº 1.762/2011- Estatuto e Plano de  

Carreira do Magistério Municipal. 
Noções de Informática: 1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente 

Microsoft Office, BR Office. 2 Sistemas operacionais: Windows e LINUX. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 
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ferramentas,  aplicativos  e  procedimentos  associados  à  Internet  e  intranet.  4  Conceitos  de organização e  de gerenciamento  de 

informações, arquivos, pastas e programas. 5 Certificação e assinatura digital. 6 Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social,  política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em 

nível  nacional  e  internacional.  2.  Descobertas  e  inovações  científicas  na atualidade e  seus  respectivos  impactos  na  sociedade 

contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 5.  História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado da Bahia e do Município de Vitória da Conquista. 

Acontecimentos históricos e evolução do município de Vitória da Conquista, sua subdivisão e/ou fronteiras.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO
Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida 

pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e 

gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre  orações,  períodos  ou parágrafos  (oposição/contraste,  conclusão,  concessão,  causalidade,  adição,  alternância  etc.).  6.  

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos  

de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do  

acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal.  

13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16.  

Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.
Noções de Administração Pública (para todos os cargos):  Noções  de  Direito  Administrativo  e  Direito  Constitucional: 

princípios da Administração Pública; poderes administrativos e deveres do administrador público; órgãos e agentes 

públicos; organização da Administração Pública; licitações e contratos administrativos. Constituição Federal de 1988:  

Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos 

direitos  sociais,  da  nacionalidade  e  dos  direitos  políticos;  Da  Organização  do  Estado:  da  organização  político-

administrativa, dos Municípios, da Administração Pública: das disposições gerais e dos servidores públicos; Da Ordem 

Social. Ética na Administração Pública. Lei nº 1.786/2011 - Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Vitória  

da Conquista.
Noções de Informática: 1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente 

Microsoft Office, BR Office. 2 Sistemas operacionais: Windows e LINUX. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 

ferramentas,  aplicativos  e  procedimentos  associados  à  Internet  e  intranet.  4  Conceitos  de organização e  de gerenciamento  de 

informações, arquivos, pastas e programas. 5 Certificação e assinatura digital. 6 Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social,  política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em 

nível  nacional  e  internacional.  2.  Descobertas  e  inovações  científicas  na atualidade e  seus  respectivos  impactos  na  sociedade 

contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 5.  História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado da Bahia e do Município de Vitória da Conquista. 

Acontecimentos históricos e evolução do município de Vitória da Conquista, sua subdivisão e/ou fronteiras.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida 

pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e 

gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre  orações,  períodos  ou parágrafos  (oposição/contraste,  conclusão,  concessão,  causalidade,  adição,  alternância  etc.).  6.  

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos  

de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do  

acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal.  

13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16.  

Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.
Noções de Administração Pública (para todos os cargos de Nível Superior): Noções de Direito Administrativo e Direito  

Constitucional:  princípios  da  Administração  Pública;  poderes  administrativos  e  deveres  do  administrador  público; 

órgãos e agentes públicos; organização da Administração Pública; licitações e contratos administrativos. Constituição  
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Federal  de  1988:  Dos  Princípios  Fundamentais;  Dos  Direitos  e  Garantias  Fundamentais:  dos  direitos  e  deveres 

individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade e dos direitos políticos; Da Organização do Estado: da 

organização político-administrativa, dos Municípios, da Administração Pública: das disposições gerais e dos servidores  

públicos; Da Ordem Social. Ética na Administração Pública. Lei nº 1.786/2011 - Regime Jurídico Único dos Servidores do 

Município de Vitória da Conquista.
Noções  de  Administração  Pública  (somente  para  os  cargos  de  Professor  Fundamental  I  –  Nível  II  e  Professor 

Fundamental II – Nível II): Noções de Direito Administrativo e Direito Constitucional: princípios da Administração Pública;  

poderes administrativos e deveres do administrador público; órgãos e agentes públicos; organização da Administração 

Pública; licitações e contratos administrativos. Constituição Federal de 1988: Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos  

e Garantias Fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade e dos  

direitos políticos; Da Organização do Estado: da organização político-administrativa, dos Municípios, da Administração 

Pública: das disposições gerais e dos servidores públicos; Da Ordem Social. Ética na Administração Pública. Lei nº  

1.786/2011 - Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Vitória da Conquista. Lei nº 1.762/2011- Estatuto e  

Plano de Carreira do Magistério Municipal.
Noções de Informática: 1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente 

Microsoft Office, BR Office. 2 Sistemas operacionais: Windows e LINUX. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 

ferramentas,  aplicativos  e  procedimentos  associados  à  Internet  e  intranet.  4  Conceitos  de organização e  de gerenciamento  de 

informações, arquivos, pastas e programas. 5 Certificação e assinatura digital. 6 Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais/Atualidades: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social,  política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em 

nível  nacional  e  internacional.  2.  Descobertas  e  inovações  científicas  na atualidade e  seus  respectivos  impactos  na  sociedade 

contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 5.  História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado da Bahia e do Município de Vitória da Conquista. 

Acontecimentos históricos e evolução do município de Vitória da Conquista, sua subdivisão e/ou fronteiras.

II – Fica  alterado  o Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos para o  Cargo 521: Farmacêutico Bioquímico, 
passando a conter a seguinte redação:

CARGO 521: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Conhecimentos Específicos: Legislação Farmacêutica; Código de Ética da profissão farmacêutica; Preparo, diluição e 
padronização  de soluções;  Biossegurança;  Controle  de  qualidade  em  laboratório;  Procedimentos  para  coleta, 
manipulação,  transporte  e  conservação  de amostras;  Boas  práticas  de  laboratório;  Bioquímica  clínica:  análises 
bioquímicas  de  sangue,  urina  e  fluidos  biológicos.  Proteínas, enzimas,  carboidratos,  lipídios,  lipoproteínas  e 
apolipoproteínas,  hemoglobina,  ferro  e  bilirrubina,  creatinina,  ferro  e  ácido  úrico, hormônios;  Hematologia  clínica, 
hemostasia e coagulação, imunohematologia, leucemias, leucopenias; Imunologia clínica: noções básicas de resposta 
imune;  doenças  auto-imunes,  diagnóstico  laboratorial  das  hepatites  virais  e  HIV,  sensibilidade  e  especificidade, 
doenças  de  transmissão  vertical,  enzima  imuno  ensaio  (ELISA);  Urianálise;  Microbiologia  clínica:  diagnóstico 
microbiológico das doenças sexualmente transmissíveis, cultura e antibiograma, microorganismos de importância em 
alimentos,  fatores  que  influenciam  no desenvolvimento  de  microorganismos  em  alimentos;  Parasitologia  clínica: 
métodos de pesquisa parasitológica, doenças parasitárias; Micologia clínica. Leis Orgânicas da Saúde Pública – Leis 
Federais nºs 8.080/90, 8.142/90 e Decreto nº 7.508/2011.

III –  Ficam  incluídos nos  Conteúdos  Programáticos  de  Conhecimentos  Específicos  para  os  Cargos  316:  Professor 
Fundamental I (Nível I) 532: Pedagogo, 534: Professor Fundamental I (Nível II) e 535: Professor Fundamental II (Nível II) , 
os seguintes conteúdos: 

(…) “Lei Federal  nº  8.069/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Federal  nº 9.394/96 -  Das 
Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional;  Lei Federal  nº  11.494/2007  -  Regulamenta  o  Fundo  de  Manutenção  e 
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos Profissionais  da  Educação  -  FUNDEB;  Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental de acordo com o Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a 
Educação  Básica  (Pareceres  e  Resoluções  em  vigor  do  CNE/CEB  –  Ministério  da  Educação,  que versam sobre  a 
Educação Básica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação no Campo, a Educação Especial, a  
Educação Infantil, o Ensino Fundamental e as Relações Étnico-Raciais).”

IV – Ficam  incluídos nos Conteúdos Programáticos de Conhecimentos Específicos para os  Cargos 401:Auxiliar de Saúde 
Bucal, 407: Técnico de Laboratório, 409: Técnico de Saúde Bucal; 415: Técnico em Prótese Dentária, 416: Técnico em 
Radiologia,  522:  Fisioterapeuta, 523:  Fonoaudiólogo, 528.1 a 528.39: Médico, com exceção da Especialidade 528.17:  
Ginecologista, 530: Nutricionista, 531.1 a 531.7: Odontólogo e 540: Terapeuta Ocupacional, os seguintes conteúdos: 

(…) “Leis Orgânicas da Saúde Pública – Leis Federais nºs 8.080/90, 8.142/90 e Decreto nº 7.508/2011.”
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V –  Fica  suprimido  dos Conteúdos Programáticos  de Conhecimentos  Específicos  para  o  Cargo 314:  Monitor  Escolar,  o 
seguinte conteúdo: 

(…) “Constituição Federal”.

VI –  Fica  suprimido  dos Conteúdos Programáticos  de Conhecimentos Específicos  para o  Cargo 309:  Fiscal  Sanitário,  o 
seguinte conteúdo: 

(…) “Lei Municipal nº 1786 /2011.”

VII – Ficam suprimidos dos Conteúdos Programáticos de Conhecimentos Específicos para o Cargo 506: Assistente Social, os 
seguintes conteúdos: 

(…) “Constituição Federal, HumanizaSUS, Conselho Federal de Medicina.”

VIII –  Fica  suprimido  dos Conteúdos Programáticos de Conhecimentos Específicos para o  Cargo 523:  Fonoaudiólogo,  o 
seguinte conteúdo: 

(…) “Lei Municipal nº 8.112/90.”

Art. 4º Em consequência das correções constantes neste Termo de Retificação, a numeração dos códigos de cargos e Tabelas  
podem haver sofrido alterações, bem como a ordem de algumas disposições, conforme o Edital de Abertura e seus Anexos 
RETIFICADOS.

Art. 5º Este Termo de Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, ficando  
ratificados todos os demais termos do Edital de Abertura e Anexos I, II e III divulgados em 12 de agosto de 2013, e retificados em  
16 de agosto de 2013.

Vitória da Conquista, 27 de agosto de 2013.

Guilherme Menezes de Andrade
Prefeito Municipal
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