
 
 

MUNICÍPIO DE RIO GRANDE/RS 
EDITAL 01/2020 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO  
DE VIGILANTE SANITÁRIO E ORIENTAÇÃO SOBRE CONTEÚDOS QUE VERSAM SOBRE LEGISLAÇÃO  

PARA TODOS OS CARGOS 
 

O prefeito do Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, e o 
Instituto Brasileiro de Seleção Pública - IBRASP, tornam pública a retificação dos conteúdos que constam dos 
Conhecimentos Específicos do cargo de Vigilante Sanitário e a orientação sobre a legislação que eventualmente 
constar dos conteúdos programáticos dos cargos no certame relacionados. 
 
1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO DE VIGILANTE SANITÁRIO 
Biossegurança; bioética; riscos do trabalho da prestação de serviços de interesse da saúde; problemas sanitários, 
médicos e sociais; epidemiologia; regulamentação, fiscalização e vigilância sanitária, epidemiológica e da saúde; 
normas e padrões de interesse sanitário e da saúde; falhas, defeitos, ilicitudes e riscos na fabricação, transporte, 
estocagem e comercialização de alimentos, medicamentos e insumos a indústria e comércio; instrumentalização 
legal e noções de risco em saúde pública; sistemas de informação, monitoramento e coleta de dados clínicos e 
laboratoriais em saúde pública; conceitos e abrangência em saúde pública e vigilância sanitária; conceitos e 
indicadores de nocividade e inocuidade. Normas Técnicas referentes a Resíduos de Serviços de Saúde: BRASIL. Lei 
Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e atualizações posteriores, que dispõe sobre as condições para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências - Art. 1º ao Art. 19. BRASIL. Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e alterações 
posteriores, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e 
dá outras providências - Art. 1º ao 8º. RIO GRANDE DO SUL. Lei Estadual nº 11.520 de 03 de agosto de 2000, e 
alterações posteriores, que institui o Código Estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 
providências Lei Nº 15.434, de 9 de janeiro de 2020 - Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio 
Grande do Sul. Art. 1º ao Art. 14. RIO GRANDE DO SUL. Plano Estadual da Saúde 2012-2015. Secretaria da Saúde 
do Estado do Rio Grande do Sul, 2013. RIO GRANDE. Lei Municipal nº 3.154, de 24 de julho de 1980 e suas 
alterações posteriores, que instituiu o Novo Código de Posturas do Município de Rio Grande e dá outras 
providências. RIO GRANDE. nº 6.365, de 21 de março de 2007, que dispõe sobre o licenciamento ambiental o 
Município de Rio Grande e dá outras providências. Lei Nº 7966, de 08 de dezembro de 2015 - Disciplina o 
licenciamento ambiental no município de Rio Grande, a taxa correspondente, e dá outras providências. RIO 
GRANDE. Decreto Municipal nº 12.802, de 30 de maio de 2014, que instituiu o Plano Municipal de Saneamento e 
define as metas de cobertura, investimentos e qualidade na prestação do serviço no município de Rio Grande. 
 
 
2. Nos conteúdos programáticos de todos os cargos, quando da citação de legislação, ainda que não mencionadas, 
devem ser consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das 
inscrições.  
 
 
 

 
 

Rio Grande, 06 de março de 2020. 
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