CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO IX
ESTADO DO PIAUÍ

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO IX - PI
EDITAL N.º 001/2020 – ERRATA 001
O Município de Pio IX, Estado do Piauí, e A. V. da S. Moreira, no uso de suas
atribuições legais, torna público a todos os interessados que o Edital n.° 001/2020
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Dos cargos – Quadro I – (Cargos, Habilitação mínima, distribuição das vagas, carga
horária lotação e vencimento)
Cargo 005 – Fiscal ambiental – carga horária 40h
Cargo 014 – Enfermeiro – a lotação será de acordo com a necessidade da Secretaria
municipal de Saúde.
Cargo 015 – Farmacêutico Bioquímico – carga horária 40h
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
TOTAL DE VAGAS
COD

CARGO

LOTAÇÃO

Vagas
PNE*

CONCOR
RENCIA
AMPLA

REMUNIRA
ÇÃO (R$)

ESCOLARIDADE /
PRÉ REQUISITOS

1.045,00

Ensino Médio
Completo

C/H

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
005

Fiscal Ambiental

A Critério da
Secretaria

-

02

40h

CARGOS NÍVEL SUPERIOR
REMUNIRA
ÇÃO (R$)

TOTAL DE VAGAS
COD

CARGO

LOTAÇÃO

Vagas
PNE*

CONCOR
RENCIA
AMPLA

ESCOLARIDADE

C/H

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

014

Enfermeiro

A Critério da
Secretaria

01

05

40 h

2.650,00

-

01

40h

1.500,00

A Critério da
Secretaria
016

Farmacêutico/Bioquímico

Graduação
Superior em
Enfermagem e
registro no
Conselho
competente
Graduação
Superior em
Farmácia e/ou
Bioquímica e
registro no
Conselho
competente

Anexo III – Conteúdo Programático por Cargo
Cargo 013 – Cirurgião Dentista – alteração do conteúdo especifico
Cargo 025 – Pedagogo – inclusão do conteúdo especifico
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO POR CARGO
CARGOS DE NIVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS DA ÁREA

CIRURGIÃO
DENTISTA

PEDAGOGO

Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil.
Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Biogênese das dentições.
Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal,
radiologia, semiologia bucal, exames complementares. Materiais restauradores:
amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro.
Materiais protetores do complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em
saúde, tratamento restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações
preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas das
lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos
cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística –periodontia.
Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e periodontite
– diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias,
ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês
e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos
preventivos (selantes, ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em
Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite- wing, Clark). Urgências em
Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas
e periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades especiais. Farmacologia e
terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, sedativos,
interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contraindicações dos
anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. Evolução histórica das
políticas de saúde no Brasil e organização do Sistema Único de Saúde (SUS): princípios,
diretrizes e fundamentação legal (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos
196-200, Lei nº 8.080/1990 e suas leis complementares, Lei nº 8.142/1990, Decreto nº
7.508 /2011). Política Nacional de Atenção Básica Portaria nº 2.436, de 21.09.2017.
Controle social no SUS. Níveis de Assistência no SUS (primário, secundário, terciário).
Humanização na saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. História natural e
prevenção de doenças e agravos. Epidemiologia: conceitos e aplicações. Vigilância em
saúde: conceitos e componentes (epidemiológica, doenças transmissíveis, doenças e
agravos não transmissíveis, ambiental, sanitária, saúde do trabalhador). Doenças e
agravos de notificação compulsória. Determinantes sociais da saúde. Indicadores de
saúde. Sistemas de informação em saúde.
Projeto pedagógico, planejamento e planos. Avaliação Escolar. Interação escola-família
comunidade. Importância dos recursos tecnológicos na escola. Prática educativa:
ensino, aprendizagem e relações professor/aluno. Interdisciplinaridade e
transversalidade. Direitos humanos. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº.
9394/96). Gestão do Processo de Ensino e Aprendizagem. O ensino centrado em
conhecimentos contextualizados e ancorados na ação. O uso de metodologias voltadas
para práticas inovadoras. O processo de avaliação do desempenho escolar como
instrumento de acompanhamento do trabalho do professor e dos avanços da
aprendizagem do aluno. Os ambientes e materiais pedagógicos, os equipamentos e os
recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem. Educação e Sociedade: a sociedade
e as outras ciências; estado e sociedade; a relação homem, escola e sociedade; O
construtivismo e Sociointeracionismo. Psicologia e Educação: psicologia como ciência;
psicologia do desenvolvimento — fases de desenvolvimentos; infância e adolescência;
a hereditariedade e o meio, motivação. Psicologia da aprendizagem; problemas de
aprendizagem. Avaliação do processo de ensino e de natureza humana, cidadania e
liberdade, dignidade e respeito à vida escolar como instrumento de formação do cidadão.
Pluralidade Cultural e Diversidade cultural. Respeito aos povos. Meio Ambiente: combate
ao desmatamento, crimes ambientais, agressão aos rios e mares. Orientação Sexual na
infância. Trabalho e Consumo: a exploração do trabalho Infanto-Juvenil. Aprendizagem.
Relações interativas em sala de aula. Competências e habilidades. Pilares da educação
para o século XXI. Ética e Cidadania. As múltiplas linguagens na educação infantil. A
importância da literatura na educação infantil. A organização do tempo e do espaço na
educação infantil. O brincar e sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da
criança. Brinquedos e brincadeiras. Observação, Registro e Avaliação Mediadora.
Relação afetiva criança/adulto

Todos os demais itens permanecem inalterados.
Pio IX – Piauí, 13 de Fevereiro de 2020.
Regina Coeli Viana de Andrade e Silva.
Prefeita Municipal.
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