Concurso Público - Nível Superior – Prefeitura de Campos dos Goytacazes 2012

RETIFICAÇÃO Nº 2 DO EDITAL Nº 007/CEPUERJ/2012
Fica alterado o subitem 2.2, do quadro de distribuição de vagas do edital supracitado.

Onde se lê:
Nº DE VAGAS
CARGO

CG

VENCIMENTO
BASE

PNE

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ESCOLARIDADE / REQUISITOS

(Referência
Dezembro de
2011)

Biólogo – Ênfase Análises
Clínicas

03

--

2.862,38

24

VENCIMENTO
BASE

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Ensino Superior Completo em
Biologia e registro no Conselho
Regional

Leia-se:
Nº DE VAGAS
CARGO

CG

PNE

ESCOLARIDADE / REQUISITOS

(Referência
Dezembro de
2011)

Biólogo – Ênfase Análises
Clínicas

02

--

2.862,38

24

Ensino Superior Completo em
Biologia e registro no Conselho
Regional

Biólogo

01

--

2.862,38

24

Ensino Superior Completo em
Biologia e registro no Conselho
Regional

Fica acrescentado ao ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS.

Onde se lê:
BIÓLOGO
•

realizar pesquisa de campo e em laboratório, estudando origem, evolução, funções, estrutura,
distribuição, habitat, semelhanças e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer
todas as características, comportamento e outros dados importantes referentes aos seres vivos;

•

colecionar diferentes espécimes, conservando-os, identificando-os e classificando-os, para permitir
o estudo da evolução e das doenças das espécies;
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•

realizar estudos e experiências de laboratório com espécimes biológicos, empregando técnicas
como dissecação, microscopia, coloração por substâncias químicas e fotografia, para analisar sua
aplicabilidade;

•

realizar estudos visando a ambientação de projetos para o desenvolvimento da piscicultura;

•

preparar informes sobre suas descobertas e conclusões anotando, analisando e avaliando as
informações obtidas e empregando técnicas estatísticas, para possibilitar sua utilização em saúde,
agricultura, pecuária, meio ambiente e outros campos, ou para subsidiar futuras pesquisas;

•

orientar e prestar assistência técnica sobre práticas de manejo e emprego de níveis tecnológicos
compatíveis e adequados para a obtenção do crescimento da produção de carne de peixe;

•

orientar e fiscalizar os trabalhos de tratamento e desenvolvimento de peixes em cativeiro,
instruindo quanto à alimentação, condições ambientais e composição da água, para garantir sua
sobrevivência e reprodução;

•

efetuar e controlar a coleta de novas espécies de peixes e de amostras de materiais, plantas e
microorganismos em tanques próprios ou em rios, lagos, lagoas, represas ou mar usando bancos,
redes, tubos de ensaio e outros equipamentos para facilitar experiências e analises químicobiológicas, tratamento de água, alimentação e pesquisa sobre a fauna submarina em geral;

•

elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios para implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação.

Leia-se:
BIÓLOGO
•

realizar pesquisa de campo e em laboratório, estudando origem, evolução, funções, estrutura,
distribuição, habitat, semelhanças e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer
todas as características, comportamento e outros dados importantes referentes aos seres vivos;

•

colecionar diferentes espécimes, conservando-os, identificando-os e classificando-os, para permitir
o estudo da evolução e das doenças das espécies;

•

realizar estudos e experiências de laboratório com espécimes biológicos, empregando técnicas
como dissecação, microscopia, coloração por substâncias químicas e fotografia, para analisar sua
aplicabilidade;

•

realizar estudos visando a ambientação de projetos para o desenvolvimento da piscicultura;

•

preparar informes sobre suas descobertas e conclusões anotando, analisando e avaliando as
informações obtidas e empregando técnicas estatísticas, para possibilitar sua utilização em saúde,
agricultura, pecuária, meio ambiente e outros campos, ou para subsidiar futuras pesquisas;

•

orientar e prestar assistência técnica sobre práticas de manejo e emprego de níveis tecnológicos
compatíveis e adequados para a obtenção do crescimento da produção de carne de peixe;

•

orientar e fiscalizar os trabalhos de tratamento e desenvolvimento de peixes em cativeiro,
instruindo quanto à alimentação, condições ambientais e composição da água, para garantir sua
sobrevivência e reprodução;

•

efetuar e controlar a coleta de novas espécies de peixes e de amostras de materiais, plantas e
microorganismos em tanques próprios ou em rios, lagos, lagoas, represas ou mar usando bancos,
redes, tubos de ensaio e outros equipamentos para facilitar experiências e analises químicobiológicas, tratamento de água, alimentação e pesquisa sobre a fauna submarina em geral;

•

Realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas;
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•

Preparar amostras para análise;

•

Operar instrumentos e equipamentos de análise;

•

Realizar exames, controlar qualidade do processo de análise, interpretar resultados de análises,
Emitir laudos de análises;

•

Realizar aconselhamento genético;

•

Executar
tarefas
relacionadas
com
a
composição
de
medicamentos,
toxicologia,
substâncias
de
origem
animal
e
vegetal,
matérias-primas
e
clínicas
e
efetuar
fiscalização
nas
farmácias,
laboratórios,
postos
e
distribuidores de medicamentos;

•

Preparar e examinar lâminas de material obtido por meio de biópsias,
autópsias e curetagens para identificação de germes;

•

Realizar dosagens bioquímicas, reações sorológicas e exames
hematológicos de rotina;

•

Fazer cultura de germes, antibiogramas e preparação de vacinas;

•

Realizar pesquisas sobre a composição, funções e processos químicos
dos organismos vivos, visando incrementar os conhecimentos científicos
e determinar as aplicações práticas na indústria, medicina e outros
campos;

•

Realizar experiências, testes e análises em organismos vivos;

•

Analisar os aspectos químicos da formação de anticorpos no sangue e
outros fenômenos bioquímicos, para verificar os efeitos produzidos no
organismo e determinar a adequação relativa de cada elemento;

•

Realizar experiências e estudos de bioquímica, aperfeiçoando ou
criando novos processos de conservação de alimentos e bebidas e
produção de soros.

Fica alterado o subitem 13.4. i, do item DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO do edital
supracitado.

Onde se lê:
i) Diploma de conclusão do ensino fundamental e cursos exigidos, quando for o caso;

Leia-se:
i) Diploma de conclusão do ensino superior conforme o cargo pretendido e cursos exigidos, quando
for o caso;
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