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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N° 001/2020 

 

RETIFICAÇÃO  
 

 

A Secretaria Municipal de Gestão e Finanças da Prefeitura do Município de Araraquara, no 

uso de suas atribuições legais, e por determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito do 

Município de Araraquara, RETIFICA o Edital nº 001/2020 de Abertura do CONCURSO 

PÚBLICO para provimento de empregos públicos de caráter efetivo do seu quadro de 

pessoal, regidos pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a ser realizado 

pelo INSTITUTO CONSULPAM – Consultoria Público-Privada, conforme segue: 

1.  DA RETIFICAÇÃO 

1.1. Fica retificado no ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA AS 
PROVAS OBJETIVAS E DISSERTATIVAS do CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 
001/2020 – PARA OS EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS para o emprego ENGENHEIRO CIVIL (Cód. 104), o que segue:  

Onde se lê: 
NBR 6.118 de 2.003 
 
Leia-se: 
NBR 6.118 de 2.014 

 

1.2. Fica retificado no ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA AS 
PROVAS OBJETIVAS E DISSERTATIVAS do CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 
001/2020 – PARA OS EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS para o emprego MÉDICO ESPECIALISTA – área de atuação: 
ESPECIALIDADE NEFROLOGIA (Cód. 110), o que segue: 

Onde se lê: 
Anatomia e fisiologia do sistema nervoso central e periférico. Patologia e fisiopatologia 
dos transtornos do sistema nervoso central e periférico. Semiologia neurológica. Grandes 
categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbio da atividade cortical 
superior; coma e distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbios 
do sono. Doença cérebro-vascular. Doenças neuromusculares - nervos, músculos e 
junção mio-neural. Doenças tóxicas e metabólicas. Tumores. Doenças desmielinizantes. 
Doenças infecciosas do sistema nervoso. Doença neurológica no contexto da infecção 
pelo HIV. Epilepsias. Hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico. Cefaleias. Disgenesias 
do sistema nervoso. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. Neurologia do 
trauma e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da propedêutica armada 
em neurologia: líquor, neuroimagem, estudos neurofisiológicos - eletroencefalograma, 
eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. 
Liderança e relacionamentos no contexto da Saúde. 
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Leia-se: 

 
Abordagem do paciente com doença renal. Fisiologia renal. Distúrbios Hidroeletrolíticos e 
Ácidos básicos. Disúria, dor vesical e cistite intersticial. Síndrome da bexiga dolorosa. 
Glomerulopatias primárias, glomerulopatias secundárias, acometimento túbulo-intersticial. 
Diabetes e doença renal: relação com hipertensão arterial e insuficiência renal crônica. 
Hipertensão arterial: primária, secundárias. Insuficiência renal aguda: laboratório e 
tratamento intensivo. Insuficiência Renal Crônica: tratamento conservador, doença óssea. 
Terapia renal substitutiva. Nutrição. Nefrolitíase e infecção urinária. Doença cística do 
rim. Doenças túbulo-intersticiais. Erros metabólicos. Nefropatias hereditárias e anomalias 
de desenvolvimento do trato urinário. Transplante renal: acompanhamento pré e pós-
operatório. Histologia das doenças renais. Diagnóstico por imagem das afecções renais. 
Processos obstrutivos. Tumores renais. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital nº 001/2020. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2.020 
(dois mil e vinte). 

 

 

 
JULIANA PICOLI AGATTE 

Secretária Municipal de Gestão e Finanças e  
Presidente da Comissão de Concursos e Processos Seletivos 

 
 
 
 
 
 

        EDINHO SILVA 
Prefeito Municipal de Araraquara 


