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O Presidente da Comissão Especial do Concurso Público n.º 001/2009 da Prefeitura Municipal de 
Boquim, Estado de Sergipe, constituída pela Portaria n.º 031/2009, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que: 

 
1. Fica alterada a tabela do subitem 2.4.1, que trata da habilitação mínima exigida para cada cargo. 

Para o cargo de Bibliotecário onde se lê “Nível Superior” leia-se “Nível Superior em 
Biblioteconomia”. 

 
2. A alteração na habilitação mínima exigida para o cargo de Bibliotecário se dá com base na Lei nº 

9.674, de 25 de junho de 1998 que estabelece como privativa aos Bacharéis em Biblioteconomia o 
exercício da atividade de Bibliotecário. 

 
 
3. Fica alterado o anexo III conteúdo programático para os cargos de Oficial Administrativo, 

Bibliotecário e Nutricionista que passam a ter a seguinte redação: 
 
 

CARGO: 304014 - OFICIAL ADMINISTRATIVO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (1) - Estoque de material: conceito, controle de quantidade, tipo. (2) - 
Protocolo: atribuições e competências; protocolo de envio e recebimento, distribuição. (3) - Operação de equipamentos de 
escritório e copiadoras. (4) – Documentação: classificação, lançamentos e registros. (5) - Arquivo: finalidades, tipos, 
importância, organização. (6) - Redação Oficial: conceito; características; pronomes de tratamento; normas para 
elaboração . (7) - Conceitos básicos de Internet, navegadores e Correio. (8) - Atendimento ao Público. (9) - Disciplina na 
execução dos trabalhos. (10) - Relações humanas no trabalho. (11) - Formas de tratamento. (12) - Poderes Legislativo e 
Executivo Municipal. (13) - Contabilidade pública: conceito, objeto e objetivo, campo de aplicação, regimes contábeis, 
princípios (14) - Orçamento público: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei de orçamentos anuais, princípios 
orçamentários, receita pública, despesa pública; crédito orçamentário e adicional; licitações e contratos. (15) - Ética 
Profissional; Ética Pública; Ética no Setor Público. (16) - Noções básicas de administração pública municipal. 

 
 

CARGO: 401020 - BIBLIOTECÁRIO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (1) - Representação descritiva e temática de documentos; Linguagens de 
indexação verbais (cabeçalhos de assunto, tesaurus). (2) - Linguagens de indexação notacionais (Classificação Decimal 
de Dewey e Classificação Decimal Universal); Controle Bibliográfico. (3) - ISBN, ISSN, Catalogação na Publicação; 
Normalização de documentos (normas da ABNT); Planejamento de bibliotecas e serviços. (4) - Avaliação de Bibliotecas 
(acervos e serviços). (5) - Marketing em bibliotecas. (6) - Desenvolvimento de coleções (seleção e aquisição). (7) – 
Serviços de informação: atividades direta e indiretamente relacionadas com o público (serviços de referência, instrução ao 
usuário, disseminação da informação, circulação de documentos, comutação bibliográfica e suas atualizações). (8) - 
Obras de referência incluindo as fontes bibliográficas em qualquer suporte físico. (9) - Automação de bibliotecas e 
serviços de informação: bancos e bases de dados bibliográficos, formato MARC 21, Norma ISO 2709, padrão de 
intercâmbio Z.39.50, bibliotecas digitais; Preservação de documentos em meio físico e digital. (10) A Biblioteca em 
contexto escolar; acompanhamento pedagógico do bibliotecário; a biblioteca como espaço de lazer e desenvolvimento 
cognitivo; salas de leitura. 

 
 

CARGO: 402008 - NUTRICIONISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (1) - Conhecimentos em nutrição humana: Digestão, absorção e 
metabolismo dos macronutrientes (carboidratos, lipídios e proteínas) e micronutrientes (Vitaminas e Minerais); Métodos 
para estabelecer os requerimentos nutricionais; (2) Nutrição nas diferentes fases da vida: Gravidez, lactação, infância, 
adolescência, adulto e idoso;  Avaliação nutricional nos diferentes grupos etários;(3) Dietoterapia para Diabetes Mellitus, 
HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), dislipidemias, obesidade, magreza, distúrbios do trato digestório, renais e 
cardiovasculares; (4) Nutrição enteral e parenteral;  Nutrição Materno-infantil: Aleitamento materno, indicadores de 
avaliação nutricional do crescimento, métodos para avaliar o crescimento e desenvolvimento (NCHS e OMS); (5) 
Alimentação coletiva: Administração dos serviços de alimentação e nutrição, análise dos perigos e pontos críticos de 
controle (APPCC) e toxi-infecção alimentar ; (6) Legislação sobre condições higiênico sanitárias e boas práticas de 
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fabricação; Saúde do Consumidor; Técnica dietética: composição e classificação dos alimentos (seleção, conservação e 
armazenamento); (7) Nutrição e saúde pública: Legislação do Sistema Único de Saúde, políticas públicas na área de 
alimentação e nutrição, desnutrição calórico-protéica e carências nutricionais; (8) Regulamentação das atividades do 
profissional de nutrição; (10) Ética geral e profissional. 

 
4. O Edital 001/2009 será republicado na internet no site www.amigapublica.com.br/concursos, com 

as devidas alterações impostas por este Edital. 
 
 

5. As demais regras do Edital 001/2009 permanecem inalteradas. 
 
 
 

Boquim (SE),  22 de janeiro de 2010. 
 
 
 

                                                                          
PEDRO BARBOSA NETO 

Prefeito Municipal 
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