
                                                                             
  

   

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO – RJ 

EDITAL 005/2016 

 

O MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO-RJ, através de seu PREFEITO MUNICIPAL, 

no uso de suas atribuições legais e constitucionais, torna público o presente EDITAL DE 

RETIFICAÇÃO que trata das regras pertinentes ao Concurso Público constantes do Edital 

001/2016, QUE: 

 

CONSIDERANDO, a divergência do conteúdo cobrado para o cargo 19 – BIOQUÍMICO 

e suas reais atribuições, 

 

 

RESOLVE, instituir as alterações nos termos infra relacionados: 

 

Art. 1º: Fica RETIFICADO o conteúdo programático do cargo Bioquímico (Código 19) 

para fins da prova objetiva, conforme infra: 

Fatores que afetam a interpretação dos resultados de exames laboratoriais; Automação 

em análises clínicas; Gasometria: metabolismo ácido-base e interpretação clínico-

laboratorial; Carboidratos: metabolismo, metodologia e interpretação clínico-laboratorial; 

Lipídios e lipoproteínas: metabolismo, metodologia e interpretação clínico-laboratorial; 

Proteínas: metabolismo, metodologia e interpretação clínico-laboratorial; Provas da 

função hepática e do trato biliar aspectos teóricos, metodologias e interpretação clínico-

laboratorial; Provas da função pancreática: aspectos teóricos, metodologia e interpretação 

clínico-laboratorial; Marcadores cardíacos: aspectos teóricos, metodologia e interpretação 

clínicolaboratorial; Provas da função renal: aspectos teóricos, metodologia e interpretação 

clínico laboratorial; Enzimologia clínica; Urinálise: caracteres gerais, constituintes 

químicos, sedimentoscopia; Eletrólitos e íons inorgânicos do soro: aspectos teóricos, 

metodologia e interpretação clínico-laboratorial; Coagulação e hemostasia; Interpretação 

clínico-laboratorial do hemograma; Hemoglobinopatias: definição, classificação, 

etiologia e interpretação clínico-laboratorial; Imunohematologia; Meios de cultura: 

preparação, armazenamento, utilização e incubação; Técnicas de coloração usadas em 

análises clínicas; Bacteriologia de microorganismos das vias respiratórias, do trato 

intestinal, geniturinário e líquido corporais: métodos de transporte, isolamento, 

identificação e testes de avaliação da resistência aos antimicrobianos; Testes sorológicos: 

precipitação, aglutinação, imunofluorescência e imunoenzimática; Exames 

parasitológicos: epidemiologia, doenças e métodos para diagnóstico; Controle de 

qualidade e normas de biossegurança no laboratório de análises clínicas. 



                                                                             
 

     Art. 2º: Fica RETIFICADO o conteúdo programático para Analista da Procuradoria 

do Trabalho, conforme infra: 

Direito constitucional: Constituição: conceito, origens, conteúdo, estrutura e classificação. 

Supremacia da Constituição. Poder constituinte. Interpretação e aplicabilidade das normas 

constitucionais. Princípios constitucionais. Controle da constitucionalidade das leis. Normas 

constitucionais e inconstitucionais. Emenda, reforma e revisão constitucional. Ação direta de 

inconstitucionalidade. Ação direta de constitucionalidade. Direitos e garantias fundamentais. 

Direitos e deveres individuais difusos e coletivos. Direitos sociais. Organização do Estado 

Brasileiro; divisão espacial do poder; Estado Federal; União; Estados Federados; Distrito 

Federal; Municípios; intervenção federal; repartição de competências. Poder Legislativo. 

Organização. Funcionamento. Atribuições. Processo legislativo. Fiscalização contábil, 

financeira e orçamentária. Poder Executivo. Atribuições e responsabilidades. Poder 

regulamentar e medidas provisórias. Poder Judiciário. Atribuições. Jurisdição. Organização. 

Órgãos e competência. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais 

Regionais Federais; Tribunais de Justiça; juízes estaduais. Funções essenciais à Justiça. Da 

Administração Pública. Estruturas básicas. Servidores públicos. Princípios constitucionais. 

Direito Administrativo: Regime jurídico-administrativo: princípios constitucionais do Direito 

Administrativo brasileiro. Organização da Administração Pública: administração direta e 

indireta; autarquias, fundações públicas; empresas públicas; sociedades de economia mista; 

entidades paraestatais e o terceiro setor. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, 

pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação, invalidação e 

convalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, 

inexigibilidade; modalidades e tipos; procedimento, revogação e anulação; sanções; normas 

gerais de licitação. Lei federal nº 8.666/1993. Contratos administrativos: conceito, 

peculiaridades e interpretação; formalização; execução; inexecução, revisão, alteração e 

rescisão. Agentes Públicos: servidores públicos; organização do serviço público; normas 

constitucionais concernentes aos servidores públicos; direitos e deveres dos servidores 

públicos; direitos e vantagens dos servidores públicos. Sistema remuneratório. Subsídio. 

Vencimento. Teto remuneratório. Vantagens pecuniárias. Responsabilidades dos servidores 

públicos; processo administrativo disciplinar e sindicância; Servidores públicos e empregados 

públicos: vinculação legal e vinculação contratual. Caracterização. Terceirização. Regimes 

jurídicos funcionais. Regime estatutário. Regime trabalhista. Regime especial; Serviços 

públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; concessões, permissões e 

autorizações, parcerias; convênios e consórcios administrativos. Domínio público: conceito e 

classificação dos bens públicos; administração, utilização e alienação dos bens públicos; 

imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos; aquisição de bens 

pela Administração; Responsabilidade civil da Administração: ação de indenização; ação 

regressiva. Processo Administrativo; normas básicas no âmbito da Administração Pública. 

Poderes e Deveres do Administrador Público. Improbidade Administrativa. (Lei federal nº 

8.429/1992 e suas alterações posteriores). Preceitos constitucionais. Princípios Institucionais. 

Direito Civil: Conceito. Pessoas naturais: personalidade e capacidade. Pessoas jurídicas: 

conceito, associações e fundações. Bens: conceito, classificação em bens móveis, imóveis, 

fungíveis e consumíveis, divisíveis, singulares e coletivos. Negócio jurídico: espécies, 

manifestação da vontade, vícios da vontade, defeitos e invalidade. Teoria da imprevisão. Ato 

jurídico: fato e ato jurídico; modalidades e formas do ato jurídico. Efeitos do ato jurídico: 

nulidade, atos ilícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição e decadência. Obrigações: 

conceito; obrigação de dar, de fazer e não fazer; obrigações alternativas, divisíveis, 

indivisíveis, solidárias; cláusula penal. Extinção das obrigações: pagamento - objeto e prova, 

lugar e tempo de pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito de retenção. 

Responsabilidade civil. Direitos reais. Posse e propriedade. Contratos em geral: disposições 



                                                                             
gerais; espécies; empréstimo; comodato; mútuo; prestação de serviço; empreitada; mandato; 

fiança; extinção. 

Direito Processual Civil: Jurisdição e competência: formas e limites da jurisdição civil; 

modificações da competência. Ação: conceito; ação e pretensão; condições da ação, 

classificação. Competência: conceito, competência territorial, objetiva e funcional; 

modificação e conflito; conexão e continência. Processo: processo e procedimento; formação, 

extinção e suspensão do processo; pressupostos processuais. Prazos: conceito; classificação; 

princípios; contagem; preclusão; prescrição. Sujeitos da relação processual: partes, 

litisconsórcio e capacidade de ser parte e de estar em juízo. Pedido: petição inicial - requisitos 

e vícios; pedidos determinado, genérico e alternativo; cumulação de pedidos; interpretação e 

alteração do pedido. Resposta do réu: contestação, exceção e objeção; carência de ação; 

litispendência, conexão e continência de causa; exceções processuais: incompetência, 

reconvenção; revelia. Execução: regras gerais; provisória e definitiva; embargos do devedor. 

Sentença e coisa julgada: requisitos da sentença; julgamento extra, ultra e citra petitum; 

conceitos e limites da coisa julgada; preclusão, coisa julgada e eficácia preclusiva. Ação 

rescisória. Nulidades. Recursos em geral: conceito, pressupostos, efeitos. Processo e ação 

cautelares: procedimento cautelar comum e procedimentos cautelares específicos. Juizados 

especiais cíveis (Lei federal n.º 9.099/1995 e Lei federal nº 10.295/2001); procedimentos. 

Ação civil pública, ação popular e mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança. 

Ação monitória. 

Direito do Trabalho: Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos 

constitucionais dos trabalhadores. Da relação de trabalho e da relação de emprego: requisitos 

e distinção; relações de trabalho lato sensu: trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho 

temporário e trabalho avulso. Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: do empregado 

e do empregador: conceito e caracterização; dos poderes do empregador no contrato de 

trabalho. Do grupo econômico; da sucessão de empregadores; da responsabilidade solidária. 

Do contrato individual de trabalho: conceito, classificação e características. Da alteração do 

contrato de trabalho: alteração unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção 

do contrato de trabalho: caracterização e distinção. Da rescisão do contrato de trabalho: das 

justas causas; da despedida indireta; da dispensa arbitrária; da culpa recíproca; da indenização. 

Do aviso prévio. Da estabilidade e garantias provisórias de emprego: das formas de 

estabilidade; da despedida e da reintegração de empregado estável. Da duração do trabalho; 

da jornada de trabalho; dos períodos de descanso; do intervalo para repouso e alimentação; do 

descanso semanal remunerado; do trabalho noturno e do trabalho extraordinário; do sistema 

de compensação de horas. Do salário-mínimo: irredutibilidade e garantia. Das férias: do 

direito a férias e da sua duração; da concessão e da época das férias; da remuneração e do 

abono de férias. Do salário e da remuneração: conceito e distinções; composição do salário; 

modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário; 13º salário. Da equiparação 

salarial: do princípio da igualdade de salário; do desvio de função. Do FGTS. 18 Da prescrição 

e decadência. Da segurança e medicina no trabalho: da CIPA; das atividades insalubres ou 

perigosas. Da proteção ao trabalho do menor. Da proteção ao trabalho da mulher: da 

estabilidade da gestante; da licença-maternidade. Do direito coletivo do trabalho: da liberdade 

sindical (Convenção nº 87 da OIT); da organização sindical: conceito de categoria; categoria 

diferenciada; das convenções e acordos coletivos de trabalho. Do direito de greve; dos 

serviços essenciais. Das comissões de Conciliação Prévia. Da renúncia e transação. 

Direito Processual Do Trabalho: Da Justiça do Trabalho: organização e competência. Das 

Varas do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho: 

jurisdição e competência. Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho: das secretarias das 

Varas do Trabalho; dos distribuidores; dos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores. 

4 Do Ministério Público do Trabalho: organização. Do processo judiciário do trabalho: 

princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC). Dos atos, termos e 

prazos processuais. Da distribuição. Das custas e emolumentos. Das partes e procuradores: do 

jus postulandi; da substituição e representação processuais; da assistência judiciária; dos 



                                                                             
honorários de advogado. Das nulidades. Das exceções. Das audiências: de conciliação, de 

instrução e de julgamento; da notificação das partes; do arquivamento do processo; da revelia 

e confissão. Das provas. Dos dissídios individuais: da forma de reclamação e notificação; da 

reclamação escrita e verbal; da legitimidade para ajuizar. Do procedimento ordinário e 

sumaríssimo. Dos procedimentos especiais: inquérito para apuração de falta grave, ação 

rescisória e mandado de segurança. Da sentença e da coisa julgada: da liquidação da sentença: 

por cálculo, por artigos e por arbitramento. Dos dissídios coletivos: extensão, cumprimento e 

revisão da sentença normativa. Da execução: execução provisória; execução por prestações 

sucessivas; execução contra a Fazenda Pública; execução contra a massa falida. Da citação; 

do depósito da condenação e da nomeação de bens; do mandado e penhora; dos bens 

penhoráveis e impenhoráveis; da impenhorabilidade do bem de família (Lei Nº 8.009/1990). 

Dos embargos à execução; da impugnação à sentença; dos embargos de terceiro. 22 Da praça 

e leilão; da arrematação; da remição; das custas na execução. Dos recursos no processo do 

trabalho. 
 

  Art. 3º: Fica ALTERADO o requisito de escolaridade para o cargo, Técnico em 

Enfermagem do Trabalho da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme infra: 

COD. CARGO VAGAS – 

Ampla 

Concorrê

ncia 

REQUISITO SALÁRIO CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA 
VALOR DA 

INSCRIÇÃO 

13 Técnico em 

Enfermagem do 

Trabalho 

01 Nível Médio Técnico 

em Enfermagem e 

Técnico de 

Enfermagem do 

Trabalho, com o 

devido registro nos 

respectivos órgãos 

competentes. 

R$ 1.043,95 30h 0 R$ 80,00 

 

Art. 4º: Os demais capítulos e anexos permanecem inalterados. 

 

     REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

Belford Roxo(RJ), 19 de Setembro de 2016. 

 

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal, de Belford Roxo-RJ 

 

 


