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O GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA,  através  da  Secretária  de Estado da Gestão 
Estratégica  e  Administração,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  considerando  recursos 
interpostos e  em conformidade  com a  Lei  nº  392/2003  e  suas  alterações,   torna  pública  a 
retificação  do anexo I II e III (cronograma de atividades, conteúdo programático de Técnico 
em laboratório de análises clínicas e alterações no Anexo II) constante do Edital 001/2013 do 
Concurso Público  de  Provas,  para  provimento  de vagas  em cargos da  Carreira  da Saúde, 
compreendendo Nível Médio e Médio/Técnico, do Quadro de Pessoal da Secretaria Estadual da 
Saúde do Estado de Roraima.
Conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens, subitens e anexos 
do referido Edital.

[...]

ANEXO   I
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Data Atividades

25/08/13 Publicação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva a partir das 19h.
26 e 27/08/13 Interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar.

[...]

ANEXO II
CARGOS, ESCOLARIDADE/REQUISITOS, JORNADA, REMUNERAÇÃO E VAGAS

1. Nos cargos de Auxiliar de Saúde Bucal, onde se lê: 
“Certificado,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  nível  médio  (antigo  2.º  grau),  fornecido  por 
instituição de ensino legalmente autorizada. Curso de Auxiliar de Saúde Bucal”
Leia-se:
“Ensino  Médio  completo.  Curso  profissionalizante  de  Auxiliar  de  Saúde  Bucal  e  inscrição  no   Conselho 
Profissional - CRO-RR”

2. Nos cargos de Técnico em Saúde Bucal, onde se lê: 
“Certificado,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  nível  médio  (antigo  2.º  grau),  fornecido  por 
instituição de ensino legalmente autorizada. Curso Técnico ou Profissionalizante em saúde bucal”
Leia-se:
“Ensino Médio completo. Curso Técnico em Higiene Dental completo ou Técnico em Saúde Bucal com registro no 
Conselho Regional da Classe.   Inscrição no  Conselho Profissional - CRO-RR”

 



3.Nos cargos de  Técnico em Prótese Dentária, onde se lê: 
“Certificado,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  nível  médio  (antigo  2.º  grau),  fornecido  por 
instituição de ensino legalmente autorizada. Curso Técnico em Prótese Dentária ou equivalência legal.”
Leia-se:
“Ensino  Médio  completo.  Curso  profissionalizante  de  Técnico  em  Prótese  Dentária  e  registro  no  Conselho 
Regional da Classe”

ANEXO III

CONTEÚDO PROGAMÁTICO
[...]

TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
1. Técnicas Gerais de Laboratório: manuseio  de agitadores, autoclave, banho- maria, câmara 
de  Neubauer,  centrífuga,  espectrofotômetro,  estufas,  geladeiras,  lavadoras  de  microplacas, 
leitoras de microplacas, microscópio óptico, pipetas automáticas e vórtex. Conceito de pH e 
tampão.  Unidades  utilizadas  em  laboratório  de  Análises  Clínicas.  Preparo  utilização  e 
aplicação  dos  principais  corantes.  Noções  básicas  de  automação  em  laboratório.  2. 
Biossegurança e Boas Práticas de Laboratório: EPI (Equipamento de Proteção Individual) e 
EPC (Equipamento de Proteção Coletiva). Prevenção de acidentes de laboratório. Transporte 
adequado  de  amostras  e  materiais  infecciosos.  Métodos  de  desinfecção  e  esterilização. 
Limpeza e desinfecção de vidrarias, bancadas e pisos. Desinfecção e   esterilização da área de 
trabalho e materiais utilizados. Resíduos: manuseio, transporte e descarte.  Importância dos 
documentos e registros nos laboratórios clínicos.  3. Coleta, preparo e acondicionamento de 
amostras: técnicas de coleta para fezes, urina, sangue, escarro e secreções. Coleta de curva 
glicêmica. Coleta de materiais diversos para exames microbiológicos. Tipos de anticoagulantes 
utilizados.  Técnicas  de  preparo  de  amostras.  Conservação  e  transporte  de  amostras.  4. 
Hematologia/  Hemostasia:  hemograma  completo  e  seus  parâmetros  atuais.   Confecção  e 
coloração do esfregaço sanguíneo. Hematoscopia. Reticulócitos (preparo e coloração). Provas 
de  falcização.  5  .Imunologia:  Noções  básicas  de  imunologia  (noções  sobre  anticorpos, 
antígenos,  complemento  e  resposta  imune).  Princípio  de  provas  imunológicas.  6. 
Microbiologia:  Confecção  e  coloração  de  esfregaço  bacteriológico  (Gram  e  BAAR). 
Hemoculturas: coleta e procedimento. Semeadura de fezes, sangue e urina. Identificação de 
bactérias  de  interesse  médico.  Teste  de  sensibilidade  aos  antimicrobianos.  8.Parasitologia: 
método direto, métodos de concentração e preparações perianais. Soluções de conservação e 
transporte  de  fezes:  composição,  utilização  e  preparo.  Caracteres  morfológicos  dos 
protozoários e helmintos. 

[...]
Boa Vista-RR, 15 de julho de 2013.

GERLANE BACCARIN
Secretária da Gestão, Estratégica e Administração SEGAD

 


