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TERCEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021

A Presidente da Comissão Especial de Concurso Público do  INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO DE PERÍCIA DO RIO
GRANDE DO NORTE - ITEP/RN, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste termo e
demais  normas  pertinentes  à  matéria,  TORNA PÚBLICO  o  Terceiro  Termo  de  Retificação  do  Edital  de  Abertura  nº
001/2021, conforme segue:

Art. 1° Fica RETIFICADO no subitem 10.3, do Edital de Abertura n° 001/2021, referente a data provável de publicação do
cartão de informação do candidato, conforme segue:

10.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local de realização das provas deverá ser emitido no
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir de 19 de julho de 2021.

Art. 2° Fica RETIFICADO o Anexo II – Dos Conteúdos Programáticos, do Edital de Abertura nº 001/2021, referente a área
de conhecimentos específicos dos Cargos 412: Assistente Técnico Forense – Psicologia Organizacional e 426: Perito
Criminal – Medicina Veterinária, conforme segue:

CARGO 412: ASSISTENTE TÉCNICO FORENSE – PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL

Conhecimentos Específicos: 1. Gestão de pessoas nas organizações. 1.1 Sistemas modernos de gestão de recursos
humanos. 1.1.1 Novos conceitos. 1.1.2 Ferramentas de gestão e estilos de liderança. 1.1.3 A negociação no contexto
organizacional.  1.2  Planejamento  estratégico  da  gestão  de  pessoas.  1.3  Habilidades  Sociais  e  Competência
interpessoal. 1.4 Percepção, atitudes, valores e diferenças individuais. 1.5 Gerenciamento de conflitos. 1.6 Clima e
cultura  organizacional.  2  Política  de  desenvolvimento  organizacional.  2.1  O  novo  conceito  de  treinamento  e
desenvolvimento para educação continuada. 2.1.1 Organizações de aprendizagem. 2.1.2 O desafio de aprender e os
conceitos de talento. 2.1.3 Competências múltiplas e múltiplas inteligências. 2.2 Desenvolvimento de pessoas como
estratégia de gestão e a interação desta atividade com as demais funções do processo de gestão de pessoas. 2.2.1
Elaboração de projetos de desenvolvimento de pessoas: fases, procedimentos, diagnóstico, planejamento, execução,
acompanhamento e avaliação. 3 Psicodinâmica do trabalho Promoção da saúde do trabalhador nas organizações. 3.1
Atuação dos profissionais de recursos humanos junto às equipes multidisciplinares e interdisciplinares voltadas para a
saúde do trabalhador dentro e fora do mundo do trabalho. 3.2 Ergonomia da atividade e psicopatologia do trabalho. 3.3
Relação entre trabalho, processos de subjetivação e processos de saúde e adoecimento relacionado ao trabalho. 3.4
Práticas grupais. 3.5 Atuação do psicólogo na interface saúde/trabalho/educação. 3.6 Psicologia de grupo e equipes de
trabalho: fundamentos teóricos e técnicos sobre grupos, conflitos no grupo e resolução de problemas. 4. Qualidade de
Vida no trabalho.  5 Avaliação e  gestão de desempenho:  objetivos,  métodos,  implantação e acompanhamento.  5.1
Política de avaliação de desempenho individual e institucional no setor público. 5.2 Gestão do conhecimento e gestão
por competências, abordagens e ferramentas. 6 Recrutamento e seleção de pessoal. 6.1 Movimentação e captação de
pessoas  como  estratégia  competitiva.  6.2  Técnicas  e  processo  decisório,  fontes  e  meios  de  recrutamento.  6.3
Planejamento,  técnicas,  avaliação e controle  de resultados  do processo seletivo.  6.3.1  A avaliação psicológica  no
concurso público:  profissiografia, Resoluções  CFP nº  002/2016 (regulamenta  a  avaliação psicológica  em concurso
público e revoga a resolução 01/2002), nº 02/2003 (comercialização e uso de testes psicológicos) e nº 07/2003 (manual
de elaboração de documentos). 6.4 Rotação de pessoal e absenteísmo. 7 Política de promoção e planos de carreira:
avaliação de cargos e salários, análise funcional. 8 Ética do psicólogo organizacional. 

CARGO 426: PERITO CRIMINAL – MEDICINA VETERINÁRIA

Conhecimentos Específicos:  1. Anatomia,  fisiologia e patologia dos animais domésticos;  2.  Anatomia,  fisiologia e
patologia dos animais silvestres; 3. Toxicologia veterinária; 4. Microbiologia Veterinária; 5. Epidemiologia; 6. Doenças
infecciosas e parasitárias; 7.  Doenças de notificação obrigatória; 8. Bioestatística básica; 9. Bioquímica básica; 10.
Transmissão da informação genética; 11. Melhoramento genético; 12. Clínica animal; 13. Diagnóstico por imagem em
veterinária; 14. Fisiopatologia da reprodução; 15. Obstetrícia veterinária; 16. Anestesiologia; 17. Cirurgia; 18. Noções de
biossegurança; 19. Medicina veterinária preventiva e saúde pública; 20. Defesa sanitária animal; 21. Inspeção Industrial
e Sanitária de Produtos de Origem Animal; 22. Boas Práticas de Fabricação - BPF, Procedimento Padrão de Higiene

_____________________________________________________________________________________________________________________
Terceiro Termo de Retificação do Edital de Abertura - Edital de Abertura nº 001/2021 – ITEP/SESED                                               | Página 1 de 2

http://www.instituoaocp.org.br/


Operacional - PPOH e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle; 23. Manejo sanitário de bovinos, caprinos,
ovinos  e  suínos;  24.  Bovinocultura;  25.  Caprinocultura  e  ovinocultura;  26.  Suinocultura;  27.  Neonatologia  bovina,
caprina, ovina e suína; 28. Alimentação e Nutrição animal; 29. Produtos de origem animal; 30. Identidade e qualidade de
produtos de origem animal; 31. Farmacologia veterinária; 32. Resíduos de medicamentos veterinários em produtos de
origem animal; 33. Métodos de amostragem e análise; 34. Análises microbiológicas em produtos de origem animal e de
alimentos para animais. 35.Análises físico-químicas em produtos de origem animal e em alimentos para animais. 36.
Cromatografia  líquida de alta  eficiência  para  análise  de corantes  e vitaminas  em leite;  37.  Absorção atômica.  38.
Vigilância sanitária nacional e internacional; 39. Legislação federal: 9.782/99, 6.437/77, 6.360/76 e 5.991/73; Decreto
federal nº 8077/13 e 5.440/05; Portaria federal nº 344/98, 06/99 e 518/04; RDC ANVISA nº 27/07, 44/09, 306/04, 307/02
e 20/11; Instrução normativa ANVISA nº 9/09 e 10/09); 40. Fauna brasileira; 41. Classificação taxonômica da fauna
silvestre brasileira. 42. Manejo de animais da fauna silvestre brasileira; 43. Convenção sobre o Comércio Internacional
das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES); 44. Legislação ambiental Federal (Lei
federal nº 9.605/98, 5.197/67, 9985/00 e 11.105/2005); 45. Análise patológica. 46. Técnicas de necropsia e exames de
laboratório necessários na determinação da causa mortis de um animal abatido; 47. Legislação relativa ao exercício da
profissão Médico-Veterinário (Lei Federal 5.517/1968,  6.839/1980 e  3.268/1957; Decreto 64.704/1969 e 69.134/1971;
Resolução CFMV º 683/2001, 875/2007, 947/2010, 1069/2014 e 1177/2017). 

Art. 3° Este termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Natal/RN, 03 de junho de 2021.

Diana Carla Secundo da Luz
Presidente da Comissão Especial de Concurso Público
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