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Hospital Municipal Odilon Behrens 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

RETIFICAÇÃO I DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 
 

O Hospital Municipal Odilon Behrens, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de 
alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital nº 001/2014 supracitado: 
 
1 – O “ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA” no que concerne em “CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS” em “TÉCNICO DE SERVIÇOS DE SAÚDE/PATOLOGIA CLÍNICA” passa a vigorar com a seguinte redação, sendo; 
 
“TÉCNICO DE SERVIÇOS DE SAÚDE/PATOLOGIA CLÍNICA 
Microscopia – partes componentes do microscópio e manuseio. Limpeza e esterilização de material de laboratório. Coleta e conservação de 
amostras biológicas. Anticoagulantes empregados. Realização e interpretação do exame de urina: exame físico, pesquisa de elementos anormais. 
Bioquímica: estudo geral de carboidratos, lípides e proteínas. Dosagens de Glicose, Uréia, Creatinina, Colesterol total e frações e Proteínas totais e 
fracionadas. Parasitologia: métodos de concentração de fezes. Principais parasitas de interesse médico: Ascaris, Trichocephalus, Taenia, 
Schistosoma, Strongyloides, Ancilostomideos, Enterobius, Entamoebas e Giárdia. –transmissão, profilaxia, forma infectante, habitat. Hematologia: 
hemograma completo, técnicas de confecção e coloração de esfregaços sanguíneos. Imunohematologia: ABO/Rh, Coombs direto e indireto. 
Sorologia básica; Anti- Estreptolisina O, Reação de VDRL, Fator Reumatoide, Proteína C Reativa. Microbiologia: principais cocos de interesse 
médico: isolamento e identificação das principais espécies. Enterobactérias: isolamento, identificação. Principais meios de cultura utilizados no 
isolamento e identificação de bactérias em geral. Normas gerais de biossegurança no laboratório clínico: biossegurança em laboratórios; 
equipamentos de proteção individual e coletiva; manuseio, controle e descarte de produtos biológicos.” 
 
2 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
3 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2015. 

 
 

Paula Martins 
Superintendente do Hospital Municipal Odilon Behrens 

 


