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AVISO DE RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL Nº 026, de 30 de junho de 2013.
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna público, para conhecimento dos interessados que o Edital Nº 026, de 30 de junho de 2013
publicado no D.O.U, de 01 de julho de 2013, objeto do Concurso Público para provimento de cargos do Quadro Permanente de Pessoal TécnicoAdministrativo desta Fundação, com lotação no Campus - Manaus e nos Campi do interior,está sendo retificado, nos itens a seguir:
I-ALTERAR no item 2.18. Código: NS18 relativo ao Cargo: AUDITOR: o subitem abaixo, que passará a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:
Requisitos básicos para investidura - Escolaridade: Curso Superior em Administração ou Ciências Contábeis ou Direito ou Economia e Registro no
conselho competente
Leia-se:
Requisitos básicos para investidura - Escolaridade: Curso Superior em Administração ou Ciências Contábeis ou Economia e Registro no conselho
competente ou Bacharel em Direito.
II-ALTERAR Código: NS21 relativo ao Cargo: BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA: o subitem abaixo, que passará a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:
Numero total de vagas: 01 (uma) - Ampla concorrência
Leia-se:
Numero total de vagas: 02 (duas) - Ampla concorrência
III-ALTERAR Código: NS26 relativo ao Cargo: ENFERMEIRO: o subitem abaixo, que passará a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:
Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais
Leia-se:
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
IV-ALTERAR no Anexo I - Conteúdo Programático relativo aos conteúdos específicos da prova objetiva - Código: NS08 - Cargo: MÉDICO
VETERINÁRIO – MANAUS, que passará a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:
Clinica Médica de Pequenos Animais: Prescrição de receita. Partes da receita. Receituário comum e de controle especial. Distúrbios do sistema
cardiovascular. Insuficiência cardíaca congestiva. Doenças valvares e endocárdicas adquiridas. Hipertensão arterial sistêmica. Distúrbios do sistema
respiratório. Distúrbios do parênquima pulmonar. Manifestações clínicas da doença mediastinal e da cavidade pleural. Tratamento emergencial da
angústia respiratória. Distúrbios do sistema digestivo. Distúrbios gastrentéricos. Princípios terapêuticos gerais. Distúrbios do peritônio. Doenças
inflamatórias. Líquidos cavitários. Peritonite infecciosa felina. Distúrbios hepatobiliares e do pâncreas exócrino. Manifestações clínicas da doença
hepatobiliar. Pâncreas exócrino. Tratamento e complicações da insuficiência hepática e pancreática. Distúrbios do trato urinário. Manifestações clínicas
das doenças do trato urinário. Testes diagnósticos para o sistema urinário. Insuficiência renal. Urolitíase canina e inflamação do trato urinário do trato
inferior dos felinos. Distúrbios endócrinos. Distúrbios da glândula tireóide. Distúrbios do pâncreas endócrino. Distúrbios da glândula adrenal. Manejo
medicamentoso. Distúrbios do sistema reprodutivo. Distúrbios da próstata. Infecções genitais e tumor venéreo transmissível. Neoplasias. Parto eutócico
e distócico. Distúrbios da pele. Dermatopatias alérgicas. Dermatopatias fúngicas e parasitárias. Dermatopatias bacterianas. Atopia. Doenças infecciosas
polisistêmicas. Doenças virais. Infecções micóticas. Infecções protozoárias. Etiopatogenia, métodos de diagnóstico e terapia das zoonoses. Distúrbios
hematológicos. Eutanásia. Critérios para emprego. Principais agentes utilizados. Técnicas. 2. Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais: Equilíbrio
hidroeletrolítico. Fluidoterapia pré, trans e pós-cirúrgicas. Hidratação. Expansão da volemia. Distúrbios de coagulação. Choque. Vias de administração.
Anestesia e analgesia. Pré-medicação. Indução e manutenção anestésica. Recuperação e controle das complicações. Pré-operatório do paciente.
Estabilização sistêmica. Urgência e emergência. Preparação do campo operatório. Transoperatório. Técnicas de assepsia. Diérese, hemostasia e
síntese em cirurgia. Pós-operatório. Monitoração do paciente. Fisioterapia. Infecções cirúrgicas. Controle da infecção hospitalar. Diagnóstico da infecção.
Profilaxia e terapia antimicrobiana na cirurgia. Cicatrização tecidual. Reparação e regeneração nos diferentes tecidos. Princípios gerais, diagnóstico e
tratamento do trauma tecidual. Princípios gerais, diagnóstico e tratamento das paratopias. Hérnias. Eventração, evisceração, prolapso e protrusão.
Cirurgia oncológica veterinária. Técnicas de diagnóstico. Possibilidades terapêuticas. Assistência ao politraumatizado. Estabilização emergencial.
Avaliação ortopédica. Possibilidades terapêuticas. Intervenções cirúrgicas do tórax. Cirurgias de parede. Cirurgia visceral. Intervenções cirúrgicas do
abdômen. Cirurgias de parede. Cirurgia visceral
Leia-se:
FISIOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS (Fisiologia cardiovascular, respiratória, digestiva, renal, reprodutiva, endócrina e homeostasia).
EPIDEMIOLOGIA. MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA VETERINÁRIA DE MONOGÁSTRICOS, RUMINANTES E ANIMAIS SILVESTRES
(bactérias, fungos, vírus, endo e ecto parasitas que acometem os animais). DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS VETERINÁRIA DE
MONOGÁSTRICOS, RUMINANTES E ANIMAIS SILVESTRES (enfermidades causadas por bactérias, fungos, vírus endo e ecto parasitas, tratamento
preventivo e curativo, etiologia, epizootiologia, patogenia, sintomas, lesões, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento, zoonoses, afecções dos
sistemas digestivo, urinário, respiratório, circulatório, nervoso, endocrinopatias, dermatopatias, otopatias, oftalmopatias e terapêutica). FARMACOLOGIA
VETERINÁRIA (Farmacologia dos sistemas, analgésicos, antinflamatórios, anti-histamínicos, antibióticos e quimioterápicos) SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE (Uso do solo, da água e do ar na produção animal e na saúde do homem e dos animais). CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE
MONOGÁSTRICOS, RUMINANTES E ANIMAIS SILVESTRES (diagnósticos e tratamento clínico-cirúrgico dos seguintes aparelhos: digestivo,
respiratório, genital masculino e locomotor e órgãos dos sentidos, toxicologia dos agentes químicos, físicos e plantas tóxicas, bem como a terapêutica
adequada) OBSTETRÍCIA VETERINÁRIA DE MONOGÁSTRICOS, RUMINANTES E ANIMAIS SILVESTRES (obstetrícia veterinária, gestação e parto.
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etiopatogenia, diagnóstico e tratamento das alterações da gestação e puerpério. Intervenções para auxilio ao parto) DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
radiologia, instalações, equipamentos e acessórios, proteção radiológica, processamento radiográfico, técnicas radiográficas especiais, radiodiagnóstico,
princípios físicos do ultrassom diagnóstico, equipamentos, modo de exibição sonográfica, artefatos de técnica, técnicas de varredura, diagnóstico por
ultrassonografia. PATOLOGIA CLÍNICA (hematologia clínica. imuno-hematologia clínica. Problemas hemorrágicos dos animais. Uroanálise clínica.
Bioquímica e enzimologia clínicas. Citologia clínica. Distúrbios dos fluidos, eletrólitos e do equilíbrio ácido-básico do organismo e fluidoterapia). DEFESA
SANITÁRIA ANIMAL (Defesa agropecuária: conceito e fundamento; estrutura e legislação nacional; órgãos de referencia internacional. notificação de
enfermidades de importância econômica e em saúde pública; registro, controle e fiscalização de produtos de uso veterinário e de alimentação animal;
programas nacionais de sanidade animal). AQUICULTURA (Qualidade da água de cultivo. Aplicação da legislação sobre sanidade dos animais
aquáticos. Sanidade aquática: meios de prevenção, controle, diagnóstico e tratamento). INSPEÇÂO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL (Controle da Qualidade do ponto de vista tecnológico nas fases de processamento, armazenagem, transporte e distribuição das matériasprimas, dos produtos semi-elaborados e dos produtos finais, no que tange aos produtos de origem animal). Controle e interesse de inspeção.
Legislação. REPRODUÇÃO ANIMAL (fisiopatologia da genitália masculina. Técnicas de coleta e de processamento do sêmen, objetivando a sua
utilização na reprodução animal, obstétrica e ginecológica e das doenças que interferem na esfera reprodutiva das fêmeas dos animais domésticos).
BEM ESTAR ANIMAL (conhecimentos básicos sobre bem-estar animal que favoreçam especialmente as condições fisiológica e psicológica dos animais
para diferentes espécies em diferentes situações, bem como a interação entre animais visando uma atuação profissional bem sucedida e pautada em
princípios éticos, legais e científicos modernos).
V-ALTERAR no Anexo I- Conteúdo Programático relativo aos conteudos específicos da prova objetiva - Códigos: NS14, NS29 e NS30 - Cargos:
SECRETÁRIO EXECUTIVO – MANAUS, BENJAMIM CONSTANT e ITACOATIARA: que passará a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:
Língua Portuguesa: Regência verbal; regência nominal; crase; funções do que e do se; conjugação verbal; concordância nominal; concordância verbal
colocação pronominal; acentuação gráfica; pontuação: emprego da vírgula e do ponto e vírgula; estrutura das palavras: raiz, radical, tema, afixos,
desinências, vogal temática, vogais e consoantes de ligação, termos cognatos; processo de formação das palavras: derivação, composição, redução,
hibridismo, sufixos, prefixos, radicais gregos e latinos; significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia;
interpretação de texto. Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol): Interpretação de texto.
Leia-se:
Origem e evolução do profissional de Secretariado. Histórico e legislação da Profissão de secretariado no Brasil. Redação Oficial. Ética Profissional.
Código de Ética do Profissional de Secretariado. Agenda. Administração do tempo. Preparação e organização de reuniões e viagens. Comunicação e
Relações Interpessoais nas organizações. Perfil Secretarial. Moderna Administração. Processo Administrativo. Funções administrativas. As
Organizações. Níveis Organizacionais. Motivação e Liderança nas Organizações. Habilidades técnicas, humanas e conceituais. empreendedorismo.
Gestão de Documentação. Gestão de arquivos: impressos e eletrônicos. Atendimento Telefônico. Cerimonial. Etiqueta pessoal e profissional.

VI-ALTERAR no Anexo 02- Quadro 02 -, relativo ao Cronograma de desenvolvimento das atividades, o subitem abaixo, que passará a vigorar da
seguinte forma:
Onde se lê:
Nº

ETAPAS / ATIVIDADES

DATA

2.

Período de inscrição-preenchimento da ficha de inscrição (com pagamento até 30/07/2013), no 03/07/2013 a 01/08/2013 (pagamento até
endereço eletrônico http://comvest.ufam.edu.br/
02/08/2013)

Leia-se:
Nº

ETAPAS / ATIVIDADES

DATA

2.

Período de inscrição-preenchimento da ficha de inscrição (com pagamento até 02/08/2013), no 03/07/2013 a 01/08/2013 (pagamento até
endereço eletrônico http://comvest.ufam.edu.br/
02/08/2013)

VII – MANTER inalterados os demais itens do Edital.

Manaus, 16 de julho de 2013.
MÁRCIA PERALES MENDES SILVA
Presidente do Conselho Diretor da FUA e Reitora da UFAM

