PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
CONCURSO PÚBLICO PMLP 01/2018

RETIFICAÇÃO Nº 2 DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
PARA CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA/SP - CONCURSO PÚBLICO PMLP 01/2018
O Prefeito do Município de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, torna público a retificação do Edital de Abertura de Inscrições para Concurso Público PMLP
nº 01/2018, conforme segue:

1. DAS RETIFICAÇÕES
1.1.

No item 2.1. do Capítulo 2 - DOS EMPREGOS, quanto aos requisitos do emprego de Técnico de
Laboratório, LEIA-SE como segue abaixo, e não como constou anteriormente:

Emprego

Técnico de Laboratório

1.2.

Vagas

1

V. Def.*

-

Vencimento
Base

Carga
Horária
Semanal**

Requisitos

40h

Ensino Médio Completo +
Curso Técnico em Análises
Clínicas, Biomedicina,
Bioquímica, Química ou
Biologia + Registro no
Conselho de Classe.

R$1.596,07

No ANEXO I – ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS EMPREGOS, quanto as atribuições do emprego de
Técnico de Laboratório, LEIA-SE como segue abaixo, e não como constou anteriormente:

TÉCNICO DE LABORATÓRIO
- Executar, sob supervisão, trabalhos técnicos de laboratórios relacionadas com dosagens e análises
bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas em geral, realizando ou orientando exames, testes de cultura
e microorganismo, através da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, para possibilitar
o diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças.

1.3.

No ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, quanto aos conhecimentos específicos do emprego
de Técnico de Laboratório, LEIA-SE como segue abaixo, e não como constou anteriormente:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Técnicas e procedimentos gerais de laboratório: água reagente, medição de massas (pesagem), medição
de volumes, conceito de soluto e solvente. Biossegurança: noções básicas de biossegurança e de boas
Práticas de laboratório. Noções de coleta de material biológico: coleta, armazenamento, transporte,
orientações sobre o preparo de pacientes para coleta, fatores que interferem na etapa pré-analítica.
Equipamentos utilizados em laboratório clínico: conceitos gerais. Hematologia e coagulação: metodologia
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dos exames hematológicos, noções gerais sobre o hemograma, metodologia dos testes de coagulação. TP,
TTPA, TT, TS e contagem de plaquetas: testes para estudo da função plaquetária. Bioquímica: metodologia
das principais determinações. Íons inorgânicos, lipídeos, carboidratos, proteínas, enzimas, compostos
nitrogenados não proteicos e hormônios. Gasometria: noções de equilíbrio ácido-básico. Uroanálise: exame
físico, químico e sedimentoscopia. Biologia molecular: noções básicas de biologia celular e molecular;
noções básicas para o diagnóstico sorológico e molecular de HIV, hepatites B e C, sífilis, dengue e
tuberculose. Noções básicas de epidemiologia. Controle de qualidade na etapa analítica: noções básicas.
Citologia: noções básicas para coloração e preparo de lâminas de citologia oncótica.

2. DO REEMBOLSO
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Os candidatos que se inscreveram e efetuaram o pagamento para o emprego de Técnico de
Laboratório, considerando os requisitos, atribuições e conteúdo programático voltados a área de
Enfermagem, até a presente data, poderão solicitar o reembolso do valor pago pela inscrição, o
que implicará na desistência de participação do candidato no Concurso Público.
Para solicitar o reembolso, o candidato deverá enviar e-mail para o endereço
candidato@metrocapital.com.br, informando o endereço de e-mail cadastrado no ato da inscrição,
nome completo, RG, CPF e dados bancários (banco, agência e conta), anexando cópia de
documento de identificação oficial com foto e registrando por escrito que deseja desistir do
presente Concurso Público, impreterivelmente no prazo de 30 (trinta) dias, contados desta
publicação.
Os valores serão reembolsados pela METROCAPITAL, em até 10 (dez) dias úteis após a correta
solicitação do candidato, através de depósito em conta bancária indicada pelo candidato, de
titularidade do próprio candidato ou de terceiro. Para o reembolso do valor da inscrição o candidato
não poderá indicar conta-salário ou qualquer outra conta que não aceite depósitos de terceiros.
Dúvidas poderão ser esclarecidas através Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da
METROCAPITAL por meio do “Fale Conosco” (e-mail) no endereço eletrônico
www.metrocapital.com.br ou pelo telefone (019) 3834-2333, de segunda a sexta-feira, úteis, das
09 às 17 horas (horário de Brasília).

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1.

Ratifica-se as demais disposições do Concurso Público PMLP nº 01/2018, as quais permanecem
inalteradas.

Laranjal Paulista, 25 de Julho de 2018.

Dr. Alcides de Moura Campos Junior
Prefeito
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