
 
 

 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02 

 
 
A coordenação Executiva do Concurso, por meio deste, informa que fica RETIFICADO o 
Conteúdo Programático do cargo de Médico Veterinário 20H, ANEXO IV, que passa a ter a 
seguinte redação: 
 
69. MÉDICO VETERINÁRIO 20 H 
1. Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes 2. 
Endemias e epidemias (conceito) 3. Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções; 
importância na Saúde Pública; inspeção em Vigilância Sanitária 4. Vigilância Epidemiológica: 
geral e aplicada: princípios, definições, conceitos e classificações. Cadeia epidemiológica de 
transmissão das doenças, medidas de controle 5. Vigilância ambiental 6. Princípios básicos de 
Educação em Saúde e Ambiental 7. Água: desinfecção da água de consumo humano, 
utilização da água e as exigências de qualidade, medidas de controle, armazenamento e 
transporte; coleta de amostra: métodos de coleta de água 8. Doenças de veiculação hídrica: 
hepatite, cólera, leptospirose, febre tifóide 9. Epidemiologia: fundamentos da epidemiologia, 
principais tipos de estudos epidemiológicos; uso da epidemiologia na caracterização e 
investigação de surtos 10. Zoonoses: conceituação e classificação, etiologia, patogenia, 
sintomatologia, epidemiologia, diagnóstico, prevenção e controle das principais zoonoses 
(raiva, dengue, febres hemorrágicas, febre amarela, encefalites, leptospirose, bruceloses, 
tuberculose, salmonelose, estreptococose e estafilococose, doença de Lyme, pasteurelose, 
yersiniose, clostridiose, criptococose, histoplasmose, dermatofitose, leishmaniose, 
toxoplasmose, doença de Chagas, criptosporidiose, dirofilariose, toxocaríase, complexo 
teníase/cisticercose, equinococose, ancilostomíase, hantavirose, larva migrans visceral e 
cutânea) 11.  Vigilância e controle de populações de animais doméstico e biomas 12. Biologia, 
vigilância e controle de populações de animais sinantrópicos: quirópteros, roedores, insetos 
rasteiros, artrópodes peçonhentos, mosquitos, carrapatos e pombos) 13. Higiene e saúde 
pública veterinária: cuidados higiênicos-sanitários na obtenção e beneficiamento de produto de 
origem animal, flora microbiana patogênica e alterações, alimentos: conceito; características e 
qualidade dos alimentos; riscos químicos, físicos e biológicos 14. Microbiologia dos alimentos: 
fatores que influenciam a multiplicação dos microorganismos: fatores extrínsecos e intrínsecos; 
microrganismos patogênicos de importância em alimento 15. Conservação e armazenamento 
de alimentos: tecnologias mais empregadas na conservação de alimentos: uso do calor, do frio, 
do sal/açúcar, aditivos, irradiação e fermentação, conservação e controle da poluição do ar, da 
água e do solo, interferência do homem na natureza; análise de risco 16. Reciclagem do lixo 
17. Noções de EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental 18. Legislação Sanitária - Lei 
6437/77; Decreto-Lei 986/69; Lei federal-9431/97, dispõe sobre a obrigatoriedade da 
manutenção de programa de controle de infecções hospitalares; Portaria 2616/98 - 
Regulamenta a Lei Federal 9431/97; Resolução CONAMA 05/93 - Resíduos Sólidos dos 
Serviços de Saúde/RSS; Resolução CONAMA 283/2000 - Resíduos de Serviços de 
Saúde/RSS. 27. Riscos ocupacionais e sua prevenção 19. Código de ética e legislação 
profissional.  
 

Recife, 10 de fevereiro de 2012. 


