PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARATI - AMAZONAS CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE VAGAS EM CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL
2ª Errata do EDITAL Nº 003/2019 ABERTURA DE CONCURSO
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Município de Itamarati, Estado do Amazonas, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, o Senhor ANTONIO MAIA DA SILVA no uso de suas atribuições
com fulcro na Lei n° 564 de Dezembro de 2019 e Lei n° 565 de 09 de Dezembro de 2019, torna pública a errata
do EDITAL Nº 003/2019 ABERTURA DE CONCURSO.
ERRATA
VI - DAS PROVAS
6.3. As questões serão divididas pelos cargos segundo os quadros abaixo:
NÍVEL SUPERIOR SECRETARIA DE SAÚDE

CARGO
MEDICO VETERINÁRIO

Prova Objetiva
Conhecimentos Conhecimentos
Português Matemática
gerais
Específicos
10
10
10
20

Total de
Questões
50

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.4.1 Conteúdo programático para Conhecimento Especifico de acordo com o cargo.
MEDICO VETERINÁRIO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Importância da Medicina Veterinária na Saúde Pública. História natural das doenças e níveis de prevenção.
Saneamento: importância do solo, da água e do ar na saúde do homem e dos animais. Epidemiologia e
profilaxia: epidemiologia geral (definições, conceitos e agentes etiológicos). Medidas epidemiológicas
(identificação de problemas e determinação de prioridades. Fontes de infecções e veículos de propagação.
Zoonoses: epidemiologia e profilaxia das zoonoses de contágio direto e indireto (raiva, carbúnculo, hidatidose,
brucelose, tuberculose, teníase, triquinose, tétano, ancilostomose, estrongilose, encefalomielite, leishmaniose,
doenças de chagas, xistossomose, peste, tifo murino e febre amarela silvestre. Formas de imunidade (soros e
vacinas). Inspeção carne, leite e derivados (legislação). Manipulação e conservação dos alimentos: conservação
pelo dessecamento, pela salga e pela salmoura. Conservação pelo frio (armazenamento e alterações físicoquímicas. Resíduos químicos de carne. Controle de qualidade de pescado, congelado, curado e semiconservado.
Manipulação e acondicionamento do leite e seus derivados.
Os demais itens continuaram do EDITAL Nº 003/2019 ABERTURAS DE CONCURSO continuaram
inalteradas, ate que se julgue necessário.

