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R E T I F I C A Ç Ã O  N . º 0 1  
 

O Prefeito do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a 

prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade e mediante as 

demais condições estipuladas no Edital de Concurso Público nº 001/2022, TORNA PÚBLICO o que segue. 

 

Art.1º Fica ALTERADO junto ao Anexo II do Edital de Abertura do Concurso Público em comento, o conteúdo 

programático pertinente aos cargos de Fiscal Municipal e Técnico Municipal de Nível Médio – Radiologia, 

passando estes a contar a seguinte descrição: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

LEIA-SE: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

LEIA-SE: 

 

Art.2º  O Edital de Abertura será consolidado de forma a contemplar as alterações relacionadas nesta retificação. 

 

Art.3º  Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

 

 

Telêmaco Borba, 05 de abril de 2022. 

 
Marcio Artur de Matos 

Prefeito 

FISCAL MUNICIPAL 

Ecologia; Leis dos crimes Ambientais; Código Florestal; Sistema Nacional de Unidades de Conservação; Estudos de Impacto 
Ambiental; Avaliação de impacto Ambiental: metodologias e aplicabilidade; Poluição de águas por lançamento de óleo; Áreas de 
preservação permanente; Política nacional de recursos hídricos; Classificação de águas; Gestão e manejo dos recursos ambientais. 
Zoneamento ecológicoeconômico; Manejo de bacias hidrográficas; Recuperação de áreas degradadas; Proteção da biodiversidade; 
Noções de cartografia e geoprocessamento; Impactos socioeconômicos associados a grandes empreendimentos; Noções de 
geografia humana; Noções de geografia política; Noções de Educação ambiental; Noções de geologia; Poluição do solo, água e ar; 
Aspectos bióticos; Noções de limnologia; Noções de zoologia; Noções de botânica; Noções de ecologia; Noções de fitossociologia; 
Ecossistemas brasileiros; Biologia da conservação; Gestão ambiental; Agenda 21; Protocolo de Kyoto; poluição atmosférica; Poluição 
sonora; Procedimentos para a avaliação de potencial de periculosidade ambiental de agrotóxicos e afins; Corredores ecológicos. 
Política estadual de meio ambiente; Política Nacional do Meio Ambiente. Lei de Educação Ambiental. Legislação ambiental; 
Ecossistemas; Unidades de conservação; Água e sustentabilidade dos recursos hídricos; Saneamento ambiental; Atividades 
poluidoras e resíduos sólidos industriais; Resíduos sólidos domiciliares; Programas educativos para compreensão social dos 
problemas ambientais; Treinamentos de multiplicadores na área de meio ambiente; Ecologia dos ecossistemas e ecologia humana e 
social; Relação entre meio ambiente e a realidade cotidiana; Problemas ambientais que afetam a vida da comunidade e do município; 
Relação entre as questões políticas, econômicas e sociais e as questões ambientais. 

FISCAL MUNICIPAL 

Ecologia; Leis dos crimes Ambientais; Código Florestal; Sistema Nacional de Unidades de Conservação; Estudos de Impacto 
Ambiental; Avaliação de impacto Ambiental: metodologias e aplicabilidade; Poluição de águas por lançamento de óleo; Áreas de 
preservação permanente; política nacional de recursos hídricos; Classificação de águas; Gestão e manejo dos recursos ambientais. 
Interpretação de projetos; Fundações; Estruturas de concreto, madeira e metálicas; Organização e gestão do canteiro de obras; 
Gestão de resíduos na construção civil; Orçamentos e cronogramas de obras; Técnicas construtivas, materiais e ferramental para 
construção civil; Noção de tipos de pavimentação. Código de Trânsito Brasileiro.  

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO - RADIOLOGIA 

Proteção Radiológica. Dosimetria e Equipamentos de radiologia Física das Radiações. Efeitos biológicos das Radiações. Urografia 
excretora - finalidade. Escanometria - finalidade. Ossos do crânio e da coluna vertebral – Anatomia. - Efeitos danosos da radiação à 
saúde e dosagens máximas permitidas em 12 meses. Usos de contrastes iodados em radiologia. Incidências fronto-naso, mento naso 
e perfil do crânio. 

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO - RADIOLOGIA 

Legislação radiológica. Radioproteção. Dosimetria. Efeitos biológicos das radiações. Física das Radiações. Equipamentos 
radiológicos. Câmara clara: Processamento e revelação de imagens manual e digital. Seleção de exames e identificação. Anatomia e 
Fisiologia Humana. Técnicas radiográficas para raio x convencional e portátil. Exames contrastados. Bases físicas, tecnológicas e 
protocolos aplicados a tomografia computadorizada e ressonância magnética. 


