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EDITAL N.º 005/2016 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DO QUADRO DE PESSOAL 

DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS 

 

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE, PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, Estado de Mato 

Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, torna pública, a retificação no Anexo II do Edital n.º 001/2016 do Concurso 

Público de Provas e Títulos para o Quadro de Pessoal do Poder Executivo do Município de Aquidauana, e será regido 

pelas normas e condições constantes neste Edital. 

 

1. DA RETIFICAÇÃO: 

 

1.1.  A atribuição do cargo abaixo passa a constar com a seguinte redação: 

BIOMÉDICO: Realizar análises clínicas e firmar os respectivos laudos; assumir e executar o processamento de 

sangue, suas sorologias e exames pré-transfussionais; realizar análises físico-químicas e microbiológicas para o 

saneamento do meio ambiente; manipular soros, vacinas e reagentes; realizar exames de citologia esfoliativa; realizar 

análises para aferição de qualidade dos alimentos;, excluída a interpretação de laudos; aplicar completamente, os 

princípios, os métodos e as técnicas de acupuntura;  atuar na área de biologia molecular, coletando materiais, 

analisando, interpretando, emitindo e assinando laudos e pareceres técnicos; realizar toda e qualquer coleta de 

amostras biológicas para realização dos mais diversos exames, como também supervisionar os respectivos setores de 

coleta de materiais biológicos de qualquer estabelecimento que a isso se destine, excetuando-se as biópsias, coleta de 

líquido cefalorraquidiano (liquor) e punção para obtenção de líquidos cavitários em qualquer situação; realizar exames 

laboratoriais de DNA, assumir a responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos;  elaborar pareceres, informes 

técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 

contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de 

trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, 

emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 

sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município; observar normas de segurança individual e coletiva; zelar pela limpeza e 

conservação do ambiente de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem confiados; realizar outras tarefas 

correlatas determinadas por sua chefia imediata. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 – Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura e seus anexos (Edital nº. 

001/2016, de 03/05/2016).  

2.2 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão de 

Concurso Público. 

 
 

AQUIDAUANA/MS, 15 DE JUNHO DE 2016. 

 

 

 

JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES TRINDADE  

Prefeito Municipal de Aquidauana/MS 


