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O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES , Estado do Bahia, no uso de suas 
atribuições e considerando o Edital 001/2014 de 23 de setembro de 2014 RESOLVE:  
 
Onde se LÊ: 
 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

1.2.2 O prazo de validade do Concurso Público será de 01 (um) ano, contado da 
data da respectiva homologação, podendo este prazo, antes de esgotado, ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração Municipal 
de Luís Eduardo Magalhães/BA. 

 
ANEXO ÚNICO – Conteúdo Programático  

 
Conhecimento s Específicos: 110-Fiscal Agropecuário - Inspeção de Produtos de Origem Animal. 
Inspeção de carnes e derivados em abatedouros, fábricas de embutidos, charqueadas, etc; do leite e 
derivados em fábricas de laticínios, queijarias, etc; de entrepostos de carnes e de pescados; de postos 
de mel e distribuidores de ovos. Vistorias técnicas e emissão de laudos. Análise de projetos para a 
construção de estabelecimentos. Fiscalização ao comércio varejista e atacadista de produtos de origem 
animal. Regulamentação Básica da Inspeção e Sistemas de Qualidade de alimentos. Abrangência da 
inspeção, classificação, funcionamento e higiene dos estabelecimentos. Inspeção de produtos de 
origem animal. Noções de microbiologia. Ciência e tecnologia de alimentos. Boas Práticas de 
Fabricação (BPF). Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO). Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC). Noções de biologia, anatomia, fisiologia e patologias dos animais de 
abate (Bovinos, Suínos, Ovinos, Caprinos, Aves, Pescados, etc). Noções sobre sistemas de criação de 
animais de abate. Noções de instalações e equipamentos. Lei nº 8.171 – de 17 de janeiro-sisbi. Lei nº 
9.712, de 20 de novembro-sisbi. Decreto nº 5.741, de 30 de março-sisbi. Instrução normativa nº 36, de 
20 de julho de 2011-sisbi. Instrução normativa nº 001/2013. Instrução normativa n 02 mapa. Lei 7.889 
de 23-11-1989. Oficio circular 01-2011-dispoa-sda. Lei orgânica do município de Luís Eduardo 
Magalhães; Legislação que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores do 
Município de Luís Eduardo Magalhães; Legislação que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de Luís Eduardo Magalhães. 
 
LEIA-SE: 
 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.2.2 O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, contado da data 
da respectiva homologação, podendo este prazo, antes de esgotado, ser prorrogado uma 
vez, por igual período, a critério da Administração Municipal de Luís Eduardo 
Magalhães/BA. 
 
ANEXO ÚNICO – Conteúdo Programático  

 
Conhecimentos Específicos: 110-Fiscal Agropecuário - Inspeção de Produtos de Origem Animal. 
Inspeção de carnes e derivados em abatedouros, fábricas de embutidos, charqueadas, etc; do leite e 
derivados em fábricas de laticínios, queijarias, etc; de entrepostos de carnes e de pescados; de postos 
de mel e distribuidores de ovos. Vistorias técnicas e emissão de laudos. Análise de projetos para a 
construção de estabelecimentos. Fiscalização ao comércio varejista e atacadista de produtos de origem 
animal. Regulamentação Básica da Inspeção e Sistemas de Qualidade de alimentos. Abrangência da 
inspeção, classificação, funcionamento e higiene dos estabelecimentos. Inspeção de produtos de 
origem animal. Noções de microbiologia. Ciência e tecnologia de alimentos. Boas Práticas de 
Fabricação (BPF). Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO). Análise de Perigos e Pontos 
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Críticos de Controle (APPCC). Noções de biologia, anatomia, fisiologia e patologias dos animais de 
abate (Bovinos, Suínos, Ovinos, Caprinos, Aves, Pescados, etc). Noções sobre sistemas de criação de 
animais de abate. Noções de instalações e equipamentos. Lei nº 8.171 – de 17 de janeiro-sisbi. Lei nº 
9.712, de 20 de novembro-sisbi. Decreto nº 5.741, de 30 de março-sisbi. Instrução normativa nº 36, de 
20 de julho de 2011-sisbi. Instrução normativa n 02 mapa. Lei 7.889 de 23-11-1989. Oficio circular 01-
2011-dispoa-sda. Lei orgânica do município de Luís Eduardo Magalhães; Legislação que dispõe sobre o 
Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores do Município de Luís Eduardo Magalhães; 
Legislação que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Luís Eduardo 
Magalhães. 
 
 

Manter inalteradas as demais disposições do Edital 001/2014 de 23 de setembro de 
2014. 

 
Luís Eduardo Magalhães/BA, 26 de setembro de 2014. 

 
 


