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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS – SUSAM, no uso de suas atribuições legais, em conformidade 

com os dispositivos da Lei nº 3.469, de 24 de dezembro de 2009, e nos termos estabelecidos no subitem 14.37, torna 

pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

1. No item 3, Dos cargos, subitem 3.1, no quadro de vagas, ONDE SE LÊ: 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Requisitos de 
escolaridade 

Apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível 
Superior, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no devido Conselho de 
Classe. 

 

 

LEIA-SE 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Requisitos de 
escolaridade 

Verificar o Anexo II para os requisitos de escolaridade (requisitos de investidura para 
o cargo). 

 

 

2. No item 4, Das inscrições, subitem 4.7.2, ONDE SE LÊ: 

 

4.7.2 O candidato deverá indicar, no link de inscrição, o município onde realizará a prova, podendo 

escolher um município diferente daquele indicado para lotação. 

 

LEIA-SE 

 

4.7.2 O candidato deverá indicar, no link de inscrição, o município onde realizará a prova (a relação dos 

municípios está descrita no anexo IV deste edital), podendo escolher um município diferente 

daquele indicado para lotação. 

 

3. No Anexo I, Do conteúdo programático, na disciplina Princípios e Organização do SUS, ONDE SE LÊ: 

 

(...) Decreto Federal n.º 7.508, de 28 de julho de 2011. 

 

LEIA-SE 

 

(...) Decreto Federal n.º 7.508, de 28 de julho de 2011, e suas alterações. 

 

 

4. No Anexo I, Do conteúdo programático, cargos Farmacêutico Bioquímico e Pesquisador Titular em Farmácia 

Bioquímica, ONDE SE LÊ: 
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FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO: Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à farmacologia; noções de ensaios 
biológicos; vias de administração e formas farmacêuticas; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; 
biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos; interação droga-receptor; interação de drogas; mecanismos 
moleculares de ação das drogas. Fármacos que agem no sistema nervoso autônomo e sistema nervoso periférico: 
parassimpatomiméticos; parassimpatolíticos; simpatomiméticos; simpatolíticos; anestésicos locais; bloqueadores 
neuromusculares. Fármacos que agem no sistema nervoso central: hipnoanalgésicos; anestésicos gerais; 
tranquilizantes; estimulantes do SNC; anticonvulsivantes. Autacoides e antagonistas; anti-inflamatórios não 
esteroides; anti-inflamatórios esteroides. Métodos de extração e isolamento de produtos naturais. Desenvolvimento e 
validação de métodos analíticos. Ensaios farmacopeicos de controle de qualidade. Métodos cromatográficos e 
espectrométricos de análises: fundamentos e aplicações. Técnicas modernas na investigação de produtos naturais: 
biotecnologia. Preparo, diluição e padronização de soluções. Farmácia hospitalar: estrutura organizacional. Estrutura 
administrativa. Conceito. Controle de infecção hospitalar. Controle de estoques de medicamentos e correlatos. 
Planejamento de estoque. Medicamentos controlados. Manipulação de formas farmacêuticas magistrais e oficinais. 
Nanotecnologia farmacêutica. Coleta, manipulação, preparo e transporte de sangue, urina e fluidos biológicos. 
Análises bioquímicas de sangue, urina e fluidos biológicos; hematologia, hemostasia e imunohematologia; urianálise; 
bioquímica clínica; microbiologia clínica e parasitologia. Controle de qualidade e biossegurança em laboratórios de 
pesquisa, análises clínicas e biologia molecular. Bromatologia: carboidratos, lipídeos, proteína, fibra alimentar, 
minerais e vitaminas. Métodos de conservação de alimentos. Métodos e técnicas de análise de alimentos. Micro-
organismos de importância em alimentos; fatores que influenciam no desenvolvimento de micro-organismos em 
alimentos. Farmacocinética e Farmacodinâmica: introdução à farmacologia; noções de ensaios biológicos; vias de 
administração e formas farmacêuticas; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; biodisponibilidade e 
bioequivalência de medicamentos; interação droga-receptor; interação de drogas; mecanismos moleculares de ação 
das drogas. Fármacos que agem no sistema nervoso autônomo e sistema nervoso periférico: parassimpatomiméticos; 
parassimpatolíticos; simpatomiméticos; simpatolíticos; anestésicos locais; bloqueadores neuromusculares. Fármacos 
que agem no sistema nervoso central: hipnoanalgésicos; anestésicos gerais; tranquilizantes; estimulantes do SNC; 
anticonvulsivantes. 

(...) 

PESQUISADOR TITULAR EM FARMÁCIA BIOQUÍMICA: Política nacional de medicamentos. Farmacovigilância. 
Farmacotécnica. Farmacocinética. Bioequivalência. Ética e legislação profissional. Biossegurança. Farmacêutica 
hospitalar: estrutura, organização e atividades desenvolvidas em farmácia hospitalar; sistemas de distribuição de 
medicamentos; administração farmacêutica: aquisição de medicamentos, controle de estoque e farmacoeconomia; 
avaliação, preparo e dispensação de nutrição parenteral e medicamentos endovenosos para adultos e crianças; 
farmacocinética e mecanismos de ação dos fármacos. Farmacotécnica: tecnologia de sólidos orais, líquidos e 
semissólidos; estabilidade de produtos farmacêuticos; boas práticas de fabricação farmacêutica; estudos de pré-
formulação; funcionalidade de excipientes; noções de controle de qualidade e garantia de qualidade. 
Farmacovigilância: política nacional de medicamentos. Relação benefício/risco. Eventos e reações adversas a 
medicamentos; embasamento sanitário legal; ações interinstitucionais em farmacovigilância; órgãos reguladores. 
Farmacocinética: cromatografia líquida; espectrometria de massa; legislação da ANVISA sobre medicamentos 
genéricos; guias de validação de metodologias bioanalíticas para análise de medicamentos (ANVISA); elaboração, 
revisão e execução de procedimentos operacionais padronizados na área de farmacocinética;elaboração e avaliação 
de protocolos clínicos de bioequivalência. Farmacologia aplicada a produtos naturais: princípios básicos em 
farmacocinética e farmacodinâmica; princípios básicos de imunologia e biologia celular; métodos experimentais  
imuno-farmacológicos in vitro e in vivo aplicados nas fases pré-clínicas de desenvolvimento de medicamentos; 
aplicação da triagem biológica para identificação de substâncias com atividade biológica; vantagens e desvantagens 
do uso da triagem biológica em alta velocidade no desenvolvimento de um medicamento; estudos farmacológicos 
exigidos na legislação para registro de medicamentos; conceitos básicos de boas práticas de laboratório. 

 

LEIA-SE 

 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO: Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de 
técnicas e controle de qualidade. Imunologia – Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: 
imunidade humoral, imunidade celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças infecciosas. Métodos para 
detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes 
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imunoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, 
rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – Técnicas de esterilização, coleta, transporte e processamento de 
amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em microbiologia. Características 
morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, enterobactérias, bacilos gram-negativos 
não fermentadores. Neisseria, Haemophilus. Hemocultura, coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de 
sensibilidade aos antimicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem. 
Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e parasitos do sangue e tecidos. 
Hematologia – Realização e interpretação do hemograma. Alterações da série eritroide. Principais anemias. 
Hemoglobinopatias mais frequentes. Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. Testes 
diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sanguínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Citologia de 
líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. 
Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: 
metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas: classificação e 
métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos 
laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. Função 
endócrina: hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não proteicos, cálcio, fósforo, 
magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, testes químicos, testes 
físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. Farmacologia - Interações medicamentosas, 
agonistas, antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios, cardiotônicos, anti-
hipertensivos e antibióticos. Código de Ética Farmacêutica.  

(...) 

PESQUISADOR TITULAR EM FARMÁCIA BIOQUÍMICA: Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. 
Padronização de técnicas e controle de qualidade. Imunologia – Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. 
Anticorpos: imunidade humoral, imunidade celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças infecciosas. 
Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, 
imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, 
toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – Técnicas de esterilização, coleta, 
transporte e processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em 
microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, 
enterobactérias, bacilos gram-negativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus. Hemocultura, coprocultura, 
exame microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos principais 
parasitos de importância para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e 
parasitos do sangue e tecidos. Hematologia – Realização e interpretação do hemograma. Alterações da série eritroide. 
Principais anemias. Hemoglobinopatias mais frequentes. Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. 
Leucemias. Testes diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sanguínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova 
cruzada. Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, 
eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de 
dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. 
Proteínas específicas: classificação e métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas séricas, 
metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: princípios, 
correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos 
nitrogenados não proteicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. 
Urinálise – Coleta, testes químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. 
Farmacologia - Interações medicamentosas, agonistas, antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, 
anti-inflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Código de Ética Farmacêutica.  

5. No Anexo III, Da distribuição das vagas pelas cidades do interior do Estado, os Requisitos de Escolaridade que 
constam do quadro passam a ter a mesma redação dos descritos no Anexo II. Ainda no Anexo III, no quadro 
de Especialidades Médicas, ONDE SE LÊ: 

 

ESPECIALIDADES MÉDICAS  

ESPECIALIDADE E/OU ÁREA DE ATUAÇÃO SUSAM FUNDAÇÕES 
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CAPITAL INTERIOR FCECON FHAJ HEMOAM FMT-HVD FUAM FVS-AM TOTAL 

Patologia Clínica/medicina laboratorial – – 6 – – 1 1 – 8 

LEIA-SE 

ESPECIALIDADES MÉDICAS  

ESPECIALIDADE E/OU ÁREA DE ATUAÇÃO 
SUSAM FUNDAÇÕES 

CAPITAL INTERIOR FCECON FHAJ HEMOAM FMT-HVD FUAM FVS-AM TOTAL 

Anátomo Patologia – – 6 – – 1 1 – 8 

 

6. Fica acrescido ao Edital o Anexo IV, que se refere a relação dos municípios de aplicação das provas, com a 
seguinte redação: 

 

1 Alvarães 

2 Amaturá 

3 Anamã 

4 Anori 

5 Apuí 

6 Atalaia do Norte 

7 Autazes 

8 Barcelos 

9 Barreirinha 

10 Benjamin Constant 

11 Beruri 

12 Boa Vista do Ramos 

13 Boca do Acre 

14 Borba 

15 Caapiranga 

16 Canutama 

17 Carauari 

18 Careiro 

19 Careiro da Várzea 

20 Coari 

21 Codajás 

22 Eirunepé 

23 Envira 

24 Fonte Boa 

25 Guajará 

26 Humaitá 

27 Ipixuna 

28 Iranduba 

29 Itacoatiara 

30 Itamarati 

31 Itapiranga 

32 Japurá 

33 Juruá 

34 Jutaí 
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35 Lábrea 

36 Manacapuru 

37 Manaquiri 

38 Manaus 

39 Manicoré 

40 Maraã 

41 Maués 

42 Nhamundá 

43 Nova Olinda do Norte 

44 Novo Airão 

45 Novo Aripuanã 

46 Parintins 

47 Pauini 

48 Presidente Figueiredo 

49 Rio Preto da Eva 

50 Santa Isabel do Rio Negro 

51 Santo Antônio do Içá 

52 São Gabriel da Cachoeira 

53 São Paulo de Olivença 

54 São Sebastião do Uatumã 

55 Silves 

56 Tabatinga 

57 Tapauá 

58 Tefé 

59 Tonantins 

60 Uarini 

61 Urucará 

62 Urucurituba 

 

 

Os demais itens do citado Edital permanecem inalterados.  

 

Manaus, 14 de fevereiro de 2014.  

 

 

WILSON DUARTE ALECRIM 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS – SUSAM 


