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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA, torna pública a retificação do Edital de Abertura do 

Concurso Público 02/2021, nos termos do item 10.10 do referido edital, conforme segue: 

 

Onde se lê: 

ANEXO II – PROGRAMAS DAS PROVAS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA 
                                                             CONCURSO PÚBLICO 02/2021 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

BIÓLOGO 
Legislação ambiental; classificação zoológica; biologia da conservação; manejo de animais silvestres em 
cativeiro; cuidados neonatais; sistemas de marcação de animais silvestres; alimentação e nutrição de animais 
silvestres; manejo genético de populações de animais silvestres; controle reprodutivo; contenção física, 
acondicionamento e transporte de animais silvestres; comportamento animal; coleta e conservação de 
amostras biológicas; técnicas laboratoriais; educação ambiental; planejamento interno de recintos, terrários e 
viveiros. Estudo de origem, evolução, funções, estrutura, distribuição, meio, semelhança e outros aspectos 
das diferentes formas de vida, para conhecer, todas as características, comportamento e outros dados 
importantes referentes aos seres vivos; Diferentes espécimes: conservação, identificação, classificação, para 
permitir o estudo da evolução e das doenças das espécies e outras questões. 
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e 
ferramentas Microsoft Office (2013, 2016). 

 
 
 
Leia-se: 
 

ANEXO II – PROGRAMAS DAS PROVAS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA 
                                                             CONCURSO PÚBLICO 02/2021 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
BIÓLOGO 
Legislação ambiental; classificação zoológica; biologia da conservação; coleta e conservação de amostras 
biológicas; técnicas laboratoriais; educação ambiental. Diferentes espécimes: conservação, identificação, 
classificação, para permitir o estudo da evolução e das doenças das espécies e outras questões. Diagnósticos 
biológicos, moleculares e ambientais. Realização de ensaios. Citologia. Microbiologia. Parasitologia. Noções 
técnicas de laboratórios de análise clínicas. Biossegurança em laboratórios. Normas da Vigilância Sanitária e 
acreditação laboratorial. Doenças infecciosas. Agentes e vetores. Código de ética profissional. 
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Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e 
ferramentas Microsoft Office (2013, 2016). 

 

 
Bertioga, 12 de novembro de 2021. 

 

Comissão Organizadora  
 


