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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 
 
RETIFICAÇÃO Nº 04 AO EDITAL 004/2012 E SEUS ANEXOS 
 

 
 
O Município de Joinville, através da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, e considerando equívocos e 
erros de digitação no Edital nº 004/2012 e seus anexos: 
 
Considerando que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, como 
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em sua Súmula n. 473, torna público aos candidatos 
interessados ao Concurso Público, que nesta data, foram retificadas / acrescentadas as seguintes 
informações: 
 
 
Considerando que o Edital 004/2012, em seu Anexo 3, alínea A - Cargos de Administração Geral - Nível 
Superior, divulgou equivocadamente o conteúdo programático da prova objetiva de Conhecimentos 
Específicos para o cargo de Médico - Patologista, 
 
onde se lê: 
“Médico - Patologista - PMJ 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção 
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, 
Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca 
congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência 
Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Microbiologia clínica: Correlação clínica 
e exames microbiológicos de urina, fezes, secreções purulentas, trato genital, escarro e líquido céfalo-
raquidiano; Exames de hemocultura; Microbiologia da infecção hospitalar. Parasitologia clínica: Diagnóstico e 
epidemiologia dos parasitas intestinais. Citologia e bioquímica de líquidos biológicos. Imunologia clínica: 
Marcadores sorológicos de doenças infecciosas, determinação de citocinas e proteínas de fase aguda e 
tipagem de HLA; Aplicação clínica dos marcadores tumorais; Aplicação dos diagnósticos por biologia 
molecular e citometria de fluxo. Bioquímica clínica: Correlação clínica e marcadores de doenças coronarianas 
e Diabetes Mellitus; Determinação de lipídios, bilirrubinas, proteínas, metabolismos.  
Prova Prática: Não há.” 
 
Leia-se: 
“Médico - Patologista - PMJ  
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção 
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, 
Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca 
congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência 
Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Microbiologia clínica: Correlação clínica 
e exames microbiológicos de urina, fezes, secreções purulentas, trato genital, escarro e líquido céfalo-
raquidiano; Exames de hemocultura; Microbiologia da infecção hospitalar. Parasitologia clínica: Diagnóstico e 
epidemiologia dos parasitas intestinais. Citologia e bioquímica de líquidos biológicos. Imunologia clínica: 
Marcadores sorológicos de doenças infecciosas, determinação de citocinas e proteínas de fase aguda e 
tipagem de HLA; Aplicação clínica dos marcadores tumorais; Aplicação dos diagnósticos por biologia 
molecular e citometria de fluxo. Distúrbios Hemodinâmicos, Bioquímica clínica: Correlação clínica e 
marcadores de doenças coronarianas e Diabetes Mellitus; Determinação de lipídios, bilirrubinas, proteínas, 
metabolismos. Trombose e Choque, Doenças da Imunidade, Doenças Infecciosas. Doenças Perinatais e da 
Infância. Vasos Sanguíneos, Coração, Pulmão. Preenchimento de Declaração de Óbito. 
Prova Prática: Não há.” 
 
 
Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, sendo o Edital 004/2012 e seus anexos 
consolidados com as alterações decorrentes desta Retificação. 
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Joinville (SC), 04 de abril de 2012. 
 
 
 
 
          Márcia Streit      Tomio Tomita 

Secretária de Gestão de Pessoas   Diretor Presidente do Hospital Municipal São José 
 
 
 

 
Francisco de Assis Nunes 

Diretor Presidente 
Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville - CONURB 


