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MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2016 
PUBLICAÇÃO Nº 002/2016 - RETIFICAÇÃO 

 
 

Dispõe sobre a retificação do Anexo III – 
Conteúdo Programático, referente ao 
conteúdo específico para o cargo de 
Médico Veterinário, do Concurso Público 
aberto pelo edital nº 001/2016 do 
Município de Primeiro de Maio. 

 
 
Considerando a ausência de conteúdo programático específico para o cargo de Médico Veterinário, o 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICA: 
 
 

1. A retificação do Anexo III - Conteúdo Programático, referente ao conteúdo específico para o cargo 
de Médico Veterinário, do Concurso Público aberto pelo edital nº 001/2016 do Município de Primeiro 
de Maio, conforme segue: 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Cargos de Nível Superior  

Médico Veterinário: Anatomia de animais domésticos. Fisiologia de animais domésticos. Histologia 

de animais domésticos. Imunologia veterinária. Patologia dos animais domésticos. Doenças infecciosas 

e parasitárias dos animais de companhia e de produção. Enfermidades de notificação obrigatória. Métodos de 

diagnóstico das enfermidades infecciosas e parasitárias. Desenvolvimento de programas sanitários para 

controle e(ou) erradicação de enfermidades de interesse médico veterinário. Clínica médica de animais de 

companhia, de produção e selvagem. Clínica cirúrgica de animais de companhia, de produção e selvagem. 

Anestesiologia de animais de companhia, de produção e selvagem. Inspeção dos alimentos de origem animal 

(legislação). Uso de antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos em medicina veterinária. Doenças 

transmitidas por alimentos de origem animal. Identidade e qualidade de alimentos de origem animal 

(legislação). Programas sanitários vigentes. Vigilância sanitária internacional. Papel da OIE (Organização 

Mundial de Saúde Animal). Bioterismo. Manejo dos animais. Principais doenças dos animais. Biossegurança. 

Lei Orgânica do Município de Primeiro de Maio. 

 

2. Permanecem inalterados os demais itens e anexos do Concurso Público nº 001/2016, aberto pelo 
Edital nº 001/2016. 

 
 

Primeiro de Maio, 28 de junho de 2016. 

 
DANIEL RENZI 

Prefeito Municipal 


