PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
ESTADO DO PARANÁ
TERCEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 090/2011

O Prefeito Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO
do Anexo II do Edital de Concurso Público nº 090/2011, nos seguintes termos:
Art. 1º Fica retificado o Anexo II do Edital de Concurso Público nº 090/2011, no que se refere ao conteúdo programático
do Cargo 304 Técnico em Laboratório, passando a conter a seguinte redação:
Onde se lê:
“CARGO 304: TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Classificação periódica dos elementos; Propriedades e ligações químicas. Óxidos, Hidróxidos, Ácidos e Sais. Representação de
reações por meio de equações químicas. Evidências de reação. Balanceamento de equações. Funções Orgânicas.
Classificação. Notação e nomenclatura. Propriedades físicas. Propriedades químicas. Soluções. Conceito e classificação.
Solubilidade. Modos de se expressar a concentração de soluções: concentração percentual, concentração em partes por milhão,
concentração partes por bilhão, concentração mol/L. Diluição de soluções. Mistura de soluções. Análise Volumétrica.
Fundamentos da Análise Volumétrica. Solução Padrão – Padrão Primário. Preparo de soluções para análises volumétricas.
Métodos de titulação. Volumetria de neutralização. Volumetria de precipitação. Volumetria de complexação. Volumetria de Oxiredução. Expressão de resultados de análises. Normas Gerais de Segurança em Laboratórios Químicos Riscos Químicos e
Físicos. Primeiros Socorros. Sinalização de Segurança. Equipamentos de Proteção Individual. Armazenagem de produtos
químicos Compatibilidade de Produtos Químicos. Rotulagem de segurança. Compras e estoque. Reagentes utilizados em
laboratórios de análises químicas: Água destilada e deionizada. Reagentes de grau analítico. Reagentes de grau comercial.
Reconhecimento de equipamentos e instrumentos de laboratórios químicos. Utilização e Lavagem de Vidrarias. Técnicas
básicas de laboratório: Utilização de Balanças – Medidas de Massa. Utilização de Instrumentos Volumétricos – Medidas de
Volume. Utilização de Equipamentos de Uso Comum em Laboratórios. Transferência de Sólidos e Líquidos. Principais Métodos
de Fracionamento de Mistura”.
Leia-se:
“CARGO 304: TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Biossegurança (normas de biossegurança, uso de equipamentos operacionais padrões, Métodos de prevenção e
assistência à acidentes de trabalho, Protocolos operacionais padrões (POP), descarte de residuos ); Organização e
Comportamento Ético laboratorial; Coleta de material biológico ( sangue, urina, raspado , escarro, secreção e etc.);
Preparo do material para coleta de diversos materiais biológicos; Transporte, distribuição e remessa do material
coletado para outros setores ou outros laboratórios; Preparação do material para ser analisado; Preparo e diluição de
soluções; Vidraria e equipamentos de laboratório – Identificação, utilização, conservação;Técnicas de lavagem de
material em laboratório de Análises clínicas Métodos mais utilizados de esterilização e desinfecção (autoclavação,
esterilização em estufa, soluções desinfetantes); Lavagem e esterilização de vidrarias, Uso de aparelhos (autoclave,
estufa, destilador, deionizador, capelas, microscópio, espectrofotômetro, balança, vórtex, pipetas automáticas, medidor
de Ph, especulo etc.) Confecção de esfregaços e métodos de coloração diversos (hematologia, citologia)
Parasitologia, Relação dos parasitas com os hospedeiros; – Helmitos : métodos diagnósticos, pesquisa de sangue
oculto. Microbiologia e micologia (Bactérias; Protozoários; Fungos); tipos de meio de cultura, métodos de coloração.
HEMATOLOGIA: Esfregaço sangüíneo, anticoagulantes, série vermelha, série branca. IMUNOLOGIA: Coleta e
conservação de material, métodos de microscopia, reações sorológicas, reação antígeno/anticorpo, Sistema ABO e RH
dos grupos sangüíneos. BIOQUÍMICA: fundamentos básicos, amostras biológicas (sangue e urina), métodos de
determinações bioquímicas (glicose, colesterol, etc. ). URINÁLISE: coleta de urina, características físicas, análise do
sedimento urinário, coloração de gram”.
Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibiporã/PR, 27 de julho de 2011.
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