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2ª Retificação do Edital de Abertura do Concurso Público nº 1-2019 

 

A Prefeitura Municipal de Bom Despacho-MG, no uso de suas atribuições legais, torna pública aos 

interessados a 2ª Retificação do Edital para concurso público destinado ao provimento de vagas para cargos de 

ensino médio, técnico e superior em seu quadro permanente de servidores. As alterações a que se referem esta 

retificação estão elencadas a seguir: 

 

1- O item 4.1.6 passa a vigorar com o seguinte acréscimo em sua redação: 

Áreas de formação técnica específi-

ca 

(art. 7 § 1º e § 5º da Lei 2352/13) 

Vagas 

Vencimento 

Gratificação 

de desempe-

nho de ativi-

dades (até) 

Carga 

horária 

semanal Ampla PcD Negros Total 

(...)        

Ensino superior completo em Direito 

e registro como advogado na OAB 
1 - - 1 R$ 1.616,23 323,00 40 

(...)        

Ensino superior completo em Enge-

nharia de minas ou Geologia 
1 - - 1 R$ 1.616,23 323,00 40 

Ensino superior completo em Farmá-

cia 
2 - - 2 R$ 1.616,23 323,00 40 

(...)        

Ensino superior completo em Fono-

audiologia 
1 - - 1 R$ 1.616,23 323,00 40 

(...)        

 

2-O anexo III passa a vigorar com o seguinte acréscimo em sua redação: 

 

ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

1-ENSINO SUPERIOR 

 

CARGOS: GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMUNS A TODAS AS FORMAÇÕES) E MÉDICO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM AOS CARGOS 

Ler, compreender e interpretar textos diversos de diferentes gêneros, redigidos em Língua Portuguesa. 

Identificar as diferentes partes de um texto, de seus principais tópicos e de suas relações (estrutura 

argumentativa). Identificar o sentido global de um texto. Identificar objetivos discursivos do texto (informar, 

argumentar, relatar, expor, orientar, promover humor). Identificar elementos que permitam relacionar o texto 

lido a outro texto ou a outra parte do mesmo texto. Inferir o sentido de palavras e/ou expressões a partir do 

contexto. Estabelecer relações de sentido entre os diversos segmentos do próprio texto e entre textos diferentes. 

Estabelecer articulação entre informações textuais, inclusive as que dependem de pressuposições e inferências 

(semânticas, pragmáticas) autorizadas pelo texto, para dar conta de ambiguidades, ironias e opiniões do autor. 

Reconhecer e analisar, em textos dados, as classes de palavras como mecanismos de coesão e coerência textual. 

Reconhecer os recursos linguísticos que concorrem para o emprego da língua em diferentes funções, no 

emprego dos pronomes, dos modos e tempos verbais e no uso das vozes verbais. Identificar variedades e 

adequação de linguagem. Conhecimentos linguístico-textuais. Identificar e empregar recursos linguísticos 

próprios da língua escrita formal em gêneros diversos: pontuação, ortografia, concordância nominal e verbal, 

regência nominal e verbal, colocação pronominal, estruturação de orações e períodos. Reconhecer a 

significação de palavras e expressões. 
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MATEMÁTICA – COMUM AOS CARGOS 

Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Operações com conjuntos numéricos: 

união, interseção, diferença e complementar. Intervalos numéricos. Frações. Divisibilidade. Razão e proporção. 

Grandezas proporcionais. Regras de três simples e composta. Porcentagem. Geometria plana. Medidas de 

superfície. Medidas de volume. Medidas de capacidade. Produtos notáveis. Equações de 1º e 2º graus. 

Inequações de 1º e 2º graus. Razões Trigonométricas. Matrizes. Determinantes. Tratamento da informação. 

Cálculo de expressões numéricas. Cálculo algébrico: valor numérico de expressões algébricas, expressões 

algébricas fracionárias, polinômios e operações com polinômios, produtos notáveis, fatoração de polinômios e 

simplificação de frações algébricas. Funções: produto cartesiano, definição de função, função par e função 

ímpar, função composta, função inversa, domínio, contradomínio e imagem de funções. Função polinomial de 

1º e 2º graus. Função modular. Função exponencial. Função logarítmica. Progressões aritméticas. Progressões 

geométricas. Sistemas de equações lineares. Análise combinatória. Binômio de Newton. Probabilidades. 

Noções de Estatística. Continuidade, limites e derivadas. 

 

INFORMÁTICA – COMUM AOS CARGOS 

Navegadores de Internet. Segurança da informação e comunicação: princípios básicos. Dispositivos de 

armazenamento de dados. Cópias de segurança (backup). Conceitos e ações para o uso seguro da Internet, 

códigos maliciosos (malware), golpes e ataques na internet, Spam, segurança de computadores e redes". 

Sistema Operacional Ubuntu. Sistema Operacional Linux: distribuições Linux; utilização do teclado e do 

mouse; operações com janelas; calculadora; área de transferência; gerenciamento de pastas e arquivos usando o 

Konqueror (copiar, mover, excluir, renomear arquivos e pastas, criar atalhos); configurações do sistema (mouse, 

vídeo, teclado, impressora, data e hora, plano de fundo, savescreen, scanner). Editor de Textos - Writer: 

operações com arquivos (criar, abrir, fechar, salvar, imprimir); assistentes e modelos; digitação e seleção de 

texto; formatação de documento; movimentação de blocos de texto; localizar e substituir textos; inserir 

cabeçalhos e rodapés; inserção de figuras; marcadores e numeração; ortografia, gramática e autocorreção; tipos 

de arquivos (.pdf, .odt); Planilha de Cálculo - Calc: células, referências de células; formatos dos cursores e suas 

funções; operações com a pasta de trabalho; planilhas (operações com a planilha); formatação da planilha; 

configuração de página; impressão de planilhas; operadores aritméticos e lógicos; criação de fórmulas; funções 

e gráficos; tipos de arquivos (.pdf, .ods). E-mail: correspondência eletrônica (envio e recebimento, cópias, 

anexos, caixa de entrada, saída, Spam, lixeira). 

 

LEGISLAÇÃO – COMUM AOS CARGOS 

Noções de Direito Administrativo: princípios da administração pública; administração direta, indireta e 

fundacional; serviços públicos; bens públicos. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Lei nº 13019, 

de 31 de julho de 2014. Lei nº 11107, de 6 de abril de 2005. Noções de Direito Constitucional: Estado - 

características, elementos, soberania, organização dos poderes; princípios, direitos e garantias fundamentais; 

noções de organização do Estado; competências da União, dos Estados membros e dos municípios. 

Conhecimentos específicos das áreas sujeitas ao poder de polícia do município; Lei Orgânica do Município de 

Bom Despacho – MG; Estatuto do servidor. Lei do Processo Administrativo. Licitações, contratos e convênios. 

Noções de Direito Tributário:contabilidade pública, controle interno, controle externo e auditoria; orçamento e 

finanças públicas; execução orçamentária e financeira. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei nº 

4320, de 17 de março de 1964. 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS – COMUM AOS CARGOS 

Interpretação e compreensão dos diversos aspectos textuais; uso e domínio das estratégias de leitura: 

compreensão geral do texto; reconhecimento de informações específicas; inferência e predição; palavras 

cognatas e falsos cognatos; abordagem da linguagem sob novos enfoques. Vocabulário: domínio de vocabulário 

compatível com a interpretação e elaboração de texto, dentro do conteúdo exigido. Aspectos gramaticais: 

conhecimento dos tempos e modos verbais. Verb to be, regular/irregular verbs (simple present and simple past). 
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Present continuous. Past continuous. Present perfect and past perfect. Present perfect continuous. Future tense: 

will; going to – nas diversas formas (afirmativa, negativa e interrogativa). Imperative. Modals: can, could, 

should, must, have, may. Passive voice. Uso de preposições e conjunções. Formação e classe de palavras; 

pronomes: personal pronouns (object pronouns, subject pronouns); possessive pronouns; possessive adjectives; 

relative clauses: who/that/which/whose/whom/where. Comparatives and superlatives: possessive case. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

(...) 

 

 

CARGO: GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENSINO SUPERIOR COMPLETO DIREITO E 

REGISTRO COMO ADVOGADO NA OAB 

 

Constituição. Conceito. Classificação. Elementos. Poder constituinte: originário e derivado. Direitos Humanos. 

Hermenêutica constitucional. A ordem constitucional vigente. Emendas à Constituição. Disposições gerais e 

transitórias. Repartição de competências. Os Estados-membros na Constituição. Organização, natureza e 

conteúdo da autonomia constitucional do Estado-membro. Competências estaduais. Intervenção federal nos 

Estados-membros, no Distrito Federal e nos Territórios. Os Municípios na Constituição. Competência 

municipal, organização política e administrativa dos Municípios. Intervenção nos Municípios. Poder 

Legislativo. Organização e atribuições. O processo legislativo. Cláusulas pétreas. Natureza. Espécies. 

Iniciativa legislativa. Normas constitucionais e processo legislativo. Orçamento. Princípios constitucionais. 

Fiscalização financeira e orçamentária. O Tribunal de Contas. Natureza e atribuições. Poder Executivo. 

Evolução do conceito. Atribuições e responsabilidade do Presidente da República. Poder Judiciário. Natureza 

da função jurisdicional. As garantias do Poder Judiciário. O princípio da reserva legal na apreciação de lesão 

ou ameaça de lesão a direito individual e a direito. Da tutela constitucional do meio ambiente. Poder Judiciário 

Federal e Poder Judiciário Estadual. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho 

da Justiça Federal e os Tribunais Regionais Federais. A Justiça Federal de 1º Grau. O controle de 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Conceito. Natureza. Espécies. A Ação Declaratória de 

Constitucionalidade e a Ação Direta de Inconstitucionalidade. A Ação de Inconstitucionalidade por Omissão. 

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito urbanístico. Ordem Econômica. Princípios. 

Intervenção no domínio econômico. Formas e limites de intervenção. Repressão do abuso do poder 

econômico. Administração Pública como função do Estado. Princípios regentes do Direito Administrativo 

constitucionais e legais, explícitos e implícitos. A reforma do Estado brasileiro. Os quatro setores e suas 

características. A publicização do terceiro setor (as organizações sociais e as OSCIPS). Administração Direta 

(órgãos públicos: conceito, espécies, regime); Administração Indireta: Autarquias, Fundações Públicas, 

Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas. Principais características de cada e regime jurídico. O 

regime das subsidiárias. Direito Administrativo Econômico. As formas de intervenção do Estado. Os 

princípios constitucionais da ordem econômica e a criação de sociedades de economia mista e empresas 

públicas. Direito Administrativo Regulador. Agências: Reguladoras e Executivas. O regime jurídico das 

Agências Reguladoras: natureza jurídica, características, contrato de gestão, pessoal e poder normativo. A 

concessão de serviços. Conceito, características. Direitos do concedente e do concessionário. Equilíbrio do 

contrato. Formas de extinção. As permissões e autorizações. As parcerias da Administração Pública. Parcerias 

público-privadas. Formas de intervenção do Estado na propriedade. Limitações administrativas, tombamento, 

requisição, servidão e desapropriação. Fundamentos e requisitos constitucionais para as desapropriações. 

Espécies de desapropriações. Desapropriações por utilidade ou necessidade pública ou por interesse social, 

desapropriações por interesse social para fins de reforma agrária. O art. 243 da CF/88. Retrocessão. 

Desapropriação indireta. Procedimento expropriatório. Responsabilidade civil do Estado e dos prestadores de 

serviços públicos. Responsabilidade administrativa, civil e penal do servidor. Servidores públicos. Regime 
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constitucional. Regimes jurídicos: o servidor estatutário e o empregado público. Cargos e Funções. Direitos e 

deveres dos servidores estatutários. Regime previdenciário do servidor estatutário. Ato administrativo. 

Conceito. Regime jurídico. Espécies. Elementos e requisitos. Vícios dos atos administrativos. Principais 

classificações dos atos administrativos. Procedimento administrativo. Fundamentos constitucionais. Controle 

dos atos da Administração. Controle administrativo e jurisdicional. Limites do controle jurisdicional. O 

controle da Administração Pública pelos Tribunais de Contas. Formas, características e limites. Mandado de 

Segurança. Ação Popular. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Licitações. Fundamento 

constitucional. Conceito e modalidades. O regime de licitações e alterações. Dispensa e inexigibilidade. 

Revogação e anulação, hipóteses e efeitos. Pregão e consulta. O Registro de preços. Contratos administrativos: 

conceito e características. Invalidação. Principais espécies de contratos administrativos. Inexecução e rescisão 

dos contratos administrativos. Poder Regulamentar. Regulamentos administrativos de execução e autônomos. 

O poder normativo não legislativo e o princípio da legalidade. Regulamentação e regulação. Poder de Polícia. 

Conceito. Características. Origem e função. Limites, extensão e controle. Poder de polícia e regulação. 

Distinções. Domínio público. Conceito. Bens públicos. Conceito e características, regime e espécies. Regime 

jurídico dos recursos minerais. Terras devolutas. Terrenos de marinha e seus acrescidos. Sistema Financeiro de 

Habitação. Finanças públicas na Constituição de 1988. Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. 

Princípios orçamentários. Normas gerais de direito financeiro. Fiscalização e controle interno e externo dos 

orçamentos. Despesa pública. Conceito e classificação. Disciplina constitucional dos precatórios. Receita 

pública. Conceito. Ingressos e receitas. Classificação: receitas originárias e receitas derivadas. Dívida ativa da 

União de natureza tributária e não tributária. Crédito público. Dívida pública: conceito. Sistema tributário 

nacional, elementos definidores do conceito de tributo, competência tributária, capacidade tributária ativa, 

competência tributária privativa, competência tributária comum, competência tributária cumulativa, 

competência tributária especial, competência tributária residual e competência tributária extraordinária, 

espécies de tributos e impostos, o princípio da não afetação e os impostos, imposto e a privatividade das 

competências, classificação dos impostos, impostos diretos e indiretos, impostos pessoais e reais, impostos 

fiscais e extrafiscais, impostos progressivos, impostos proporcionais e impostos seletivos, a classificação dos 

impostos dada pelo Código Tributário, taxas, taxas decorrentes do poder de polícia, taxas decorrentes de 

serviços, base de cálculo das taxas, taxas e tarifas no direito tributário brasileiro, contribuições de melhoria, 

fato gerador das contribuições de melhoria, sujeito passivo das contribuições de melhoria, base de cálculo e 

requisitos para instituição da contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, natureza jurídica do 

empréstimo compulsório, pressupostos fáticos e jurídicos do empréstimo compulsório, fato gerador do 

empréstimo compulsório, contribuições, espécies e classificação das contribuições, contribuições de 

intervenção no domínio econômico e suas disciplinas jurídicas, contribuições sociais, disciplina jurídico-

normativa das contribuições sociais, fonte de custeio das contribuições sociais, contribuição social patronal 

sobre a folha de pagamentos, contribuição ao PIS/PASEP, contribuição sobre lucro líquido, contribuição para 

financiamento da seguridade social, contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, fontes do 

direito tributário, vigência, aplicação interpretação e integração da legislação tributária, relação jurídico 

tributária, hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, sujeito ativo, sujeito passivo, objeto da 

obrigação tributária, domicílio tributário, responsabilidade tributária, contribuinte e responsável, 

responsabilidade subsidiária, responsabilidade por transferência, responsabilidade dos devedores e sucessores, 

responsabilidade de terceiros devedores, responsabilidade por infrações, crédito tributário, lançamento 

tributário e suas modalidades, revisão do lançamento, arbitramento, crédito tributário e decadência, crédito 

tributário e prescrição, suspensão do crédito tributário e suas modalidades, extinção do crédito tributário e suas 

modalidades, exclusão do crédito tributário e suas modalidades, administração tributária, fiscalização, dívida 

ativa, certidões tributárias, disposições finais e transitórias do Código Tributário, garantias e privilégios do 

crédito tributário, impostos municipais em espécie e suas disciplinas jurídico-normativas, impostos estaduais 

em espécie e suas disciplinas jurídico-normativas, impostos federais em espécie e suas disciplinas jurídico-

normativas, direito tributário constitucional, princípio da anterioridade tributária, princípio da anualidade e 

suas exceções, princípio da anterioridade anual e suas exceções, princípio da anterioridade nonagesimal e suas 
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exceções, aplicabilidade cumulativa entre princípios que regem a temporalidade dos tributos, princípio da 

anterioridade especial para contribuições previdenciárias, eficácia da norma tributária, vigência da norma 

tributária, princípio da isonomia tributária, isonomia tributária e causa pecunia non olet, capacidade 

contributiva, progressividade do IPTU, progressividade do IR, progressividade do ITR, capacidade 

contributiva e proporcionalidade, capacidade contributiva e seletividade, princípio da irretroatividade 

tributária, irretroatividade tributária e segurança jurídica, irretroatividade e leis produtoras de efeitos jurídicos 

pretéritos, princípio da legalidade tributária, o tributo e as leis ordinárias e complementar, mitigação do 

princípio da legalidade tributária, a legalidade estrita, caso de aplicabilidade da medida provisória no direito 

tributário, princípio da vedação ao confisco e espécies tributárias, princípio da vedação ao confisco e multas, 

princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens, pedágio, princípio da uniformidade geográfica no 

direito tributário, proibição de isenções heterônomas, não discriminação baseada em procedência ou destino, 

tratamento isonômico da tributação da renda dos títulos da dívida pública e vencimentos dos funcionários 

públicos, imunidades no direito tributário brasileiro, o simples federal e o simples nacional, repartição 

tributária das receitas, transferências diretas da União para os Estados e Distrito Federal, Transferências diretas 

da União para os Municípios, Transferências diretas feitas dos Estados-membros para os Municípios, 

transferências indiretas, fundos especiais. Processo e procedimento em matéria penal. Da ação penal. Dos 

processos em espécie em matéria penal. Das nulidades no processo penal. Dos recursos no processo penal. 

Custeio e benefícios da previdência social. Diretrizes e bases da educação nacional. Do direito civil. Das 

pessoas. Dos bens. Dos fatos jurídicos. Das obrigações. Do direito de empresa. Das coisas. Do direito de 

família. Das sucessões. Do direito penal. Da aplicação da lei penal. Do crime. Da imputabilidade penal. Do 

concurso de pessoas. Das penas. Das medidas de segurança. Da ação penal. Da extinção da punibilidade. Dos 

crimes contra a pessoa. Dos crimes contra o patrimônio. Dos crimes contra a propriedade imaterial. Dos 

crimes contra a organização do trabalho. Dos crimes contra o sentimento religioso e contra os mortos. Dos 

crimes contra os costumes. Dos crimes contra a família. Dos crimes contra a incolumidade pública. Dos 

crimes contra a segurança dos meios de transporte, comunicação e outros serviços públicos. Dos crimes contra 

a saúde pública. Dos crimes contra a paz pública. Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a 

administração pública. Estatuto da criança e do adolescente. Estatuto do idoso. Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil. Código Nacional de Trânsito. Lei de Mobilidade. 
 

(…) 

 

CARGO: GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENSINO SUPERIOR COMPLETO ENGENHARIA DE 

MINAS OU GEOLOGIA 

Geologia estrutural. Mecânica das rochas. Métodos geofísicos e geoquímicos. Geoprocessamento 

(fotogeologia, sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica). Geoposicionamento (sistemas de 

posicionamento global). Cartografia. Geologia de engenharia. Hidrogeologia. Mineração. Geologia ambiental. 

Geomorfologia. Formas de relevo e padrões de drenagem. Estruturação do relevo em função da sua 

constituição mineralógica/litológica. Diferentes tipos de expressão gráfica das formas de relevo. Estruturas 

tectônicas: geometria, nomenclatura e classificação de fraturas, falhas, dobras, foliação e lineação; 

classificação de rochas de falha. Métodos de coleta e interpretação de dados estruturais. Mapas geológicos. 

Gamaespectrometria; magnetometria; gravimetria; métodos elétricos; método eletromagnético; métodos 

sísmicos; refração; sismoestratigrafia. Geologia na América do Sul e no Brasil. Panorama geológico mundial. 

Estruturação e evolução geotectônica da plataforma sul-americanas. O embasamento e as coberturas 

sedimentares da plataforma sul-americana. Bacias sedimentares. Comparação entre as bacias sedimentares: 

história evolutiva, correlação e recursos minerais e energéticos associados aos sedimentos. As províncias 

geológicas sul-americanas e sua relação com bens minerais. Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal Federal), 

Resoluções CONAMA 303/2002,0369/2006, 420/2009, 13/1990 e 237/1997, Lei Complementar nº 140/2011. 

Licenciamento ambiental: conceitos jurídicos, normas e procedimentos. GPS: noções básicas de 

funcionamento e operação. 
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CARGO: GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM FARMÁCIA 

Requisitos técnicos e exigências legais para instalação, licenciamento e funcionamento da Farmácia. Farmácia 

Hospitalar e controle de infecções hospitalares. Assistência Farmacêutica, Farmácia Clínica e Cuidado 

Farmacêutico: aspectos conceituais, histórico e prático. Modelos de seguimentos farmacoterapêuticos. Tipos 

de serviços clínicos ofertados pelo farmacêutico. Forma de avaliação da adesão à farmacoterapia. Seleção e 

padronização de medicamentos e correlatos. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e listas padronizadas 

de medicamentos essenciais. Armazenamento de medicamentos e correlatos – exigências legais, normas 

técnicas e funcionais. Sistemas de dispensação de medicamentos. Farmacoterapia das doenças crônicas que 

atingem os seguintes sistemas: respiratório, digestivo, nervoso, endócrino e cardiovascular. Antimicrobianos: 

aspectos legais e clínicos. Política Nacional de Medicamentos, Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) aplicado à Assistência Farmacêutica. Formas de financiamentos e 

componentes da Assistência Farmacêutica (básicos, estratégicos e especializados) no Sistema Único de Saúde. 

Programas estratégicos de responsabilidade do Ministério da Saúde. Formas de aquisição dos medicamentos 

essenciais e Lei de Licitação. 

 

(…) 

 

CARGO: GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM 

FONOAUDIOLOGIA 

Desenvolvimento da audição; avaliação da audição; habilitação e reabilitação dos distúrbios da audição; 

triagem auditiva neonatal. Fisiologia da produção vocal; classificação, avaliação e tratamento fonoaudiológico 

das disfonias; avaliação e tratamento de indivíduos laringectomizados e traqueostomizados. Desenvolvimento, 

avaliação e tratamento das funções estomatognáticas; avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico em 

motricidade orofacial: respirador oral, a articulação temporomandibular (disfunção e trauma), paralisia cerebral, 

disartrias, apraxias distúrbios articulatórios; aleitamento materno; paralisia facial. Disfagia orofaríngea 

neurogênica e mecânica em adultos e crianças. Aquisição, desenvolvimento, alterações, avaliação e intervenção 

fonoaudiológica nas linguagens oral e escrita: desvios fonológicos, atrasos de linguagem, distúrbio específico 

de linguagem, afasias, demências, dislexias e disortografias. Fonoaudiologia e Saúde Pública: Sistema Único de 

Saúde; níveis de atenção em saúde; sistemas de informação em saúde; Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF); Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Fonoaudiologia 

Hospitalar: atuação fonoaudióloga em UTI e leito adulto e infantil, na unidade neonatal de cuidados 

progressivos e alojamento conjunto. 

 

(...) 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. 

O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta retificação. 

Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bom Despacho-MG, 30 de outubro de 2019. 
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