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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, no uso de suas
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade
com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA
PÚBLICO:
Art. 1º A retificação do Edital nº01/2018, Anexo II, referente ao
conteúdo programático, Conhecimento Especifico, do cargo de Assistente de
Vigilância Sanitária, passando a vigorar:
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
CARGO: 201 ASSISTENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conhecimento Específico: Legislação sanitária e ambiental; procedimentos para
realização de investigação de surto; Principais atividades desenvolvidas pela
vigilância sanitária e ambiental a nível municipal. Vigilância e controle de vetores e
reservatórios. Vigilância de contaminantes químicos e ambientais. Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (CIPA). Conhecimento sobre atribuições, leis e normas
técnicas inerentes ao cargo. Equipamento de Proteção Individual (EPI). Locais de
atuação da vigilância sanitária e ambiental; noções de risco na fabricação,
transporte, estocagem e comercialização de alimentos, medicamento, insumos para
a saúde e matéria prima. Sistemas de informações (SIEVISA, NOTIVISA e Rede
Sim). Monitoramento e coleta de dados clínicos e laboratoriais de interesse da saúde
pública. Lei Complementar Nº 15/2006 – Código de Saúde do Município de
Campo Mourão (Código Sanitário) e do estado do Paraná.
Processos
normativos de vigilância sanitária. Noções de saúde pública e saneamento básico.
Noções de Fiscalização de locais públicos e particulares quanto aos aspectos de
higiene e instalações físicas. Doenças veiculadas por alimentos (DVA). Fluxo de
produção: matéria-prima e insumos, manipulação dos alimentos, embalagens e
rotulagens, armazenamento e transporte do produto final. Armazenagem, transporte,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos e resíduos líquidos (RDC 306 de
10 de dezembro de 2004, Lei nº 12.305, de 3 de agosto de 2010 e resolução
CONAMA RDC n° 358/05). Lei 8.080, de 19/09/90 e suas atualizações.
PAÇO MUNICIPAL “10 DE OUTUBRO”
Campo Mourão, 31 de janeiro de 2018.
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