PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA - SP
CONCURSO PÚBLICO 01/2015

EDITAL DE RETIFICAÇÃO II DO ANEXO II – PROGRAMA DE PROVAS
A Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em
consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso IX da Constituição
da República Federativa do Brasil, faz saber que fica retificado o Anexo II – Programa de Provas, constante do Edital de
Abertura, publicado no dia 16 de junho de 2015. Para o cargo de Enfermeiro ESF fica alterado o seguinte:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ONDE SE LÊ:
ENFERMEIRO
Metodologia do processo de enfermagem e o raciocínio crítico na sistematização da assistência de enfermagem
Assistência de enfermagem aos pacientes com diagnósticos clínicos
Assistência de enfermagem em saúde da criança, do adolescente, da mulher e do homem
Assistência de enfermagem em saúde mental, saúde pública e programas de saúde do Ministério da Saúde
Administração e gerenciamento em enfermagem
Enfermagem em saúde do trabalhador
Cuidados e prevenção da violência contra grupos vulneráveis, crianças, mulheres e idosos
Normas universais de bio-segurança
Vigilância em saúde
Legislações regulamentadoras do exercício profissional da enfermagem
Competências do Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional de Enfermagem
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
Comunicação em enfermagem
Lei 8080 do Sistema Único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes, estrutura e organização; Políticas de Saúde; Estrutura
de funcionamento das instituições e suas relações com os serviços de saúde; Ações e programas do SUS:
Humanização, Rede Cegonha e Método Canguru. Direito dos usuários dos serviços de saúde; Direito da Criança e do
Adolescente.
Programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis.
Programa Nacional de Imunização.
Teorias e processo de enfermagem.
Sistematização da Assistência de Enfermagem.
Assistência de enfermagem em gerontologia.
Administração de medicamentos.
Conhecimentos de Técnicas de procedimentos de Enfermagem.
Assistência de enfermagem ao paciente oncológico nas diferentes fases da doença e tratamentos; Quimioterapia e
cirurgias.
Assistência de Enfermagem Materno – Infantil: Recém-nascido normal e de alto risco; Distúrbio no recém-nascido;
Assistência de enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério – normal e complicações; Assistência
de Enfermagem à criança com problemas clínicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, circulatório – hematológico,
músculo-esquelético, neurológicio e urinário.
Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos no pré, trans e pós -operatório;
Assistência de Enfermagem à pessoas com feridas.
Assistência de enfermagem a pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrintestinal, respiratório,
urinário, circulatório, hematológico, músculo-esquelético, reprodutor, neurológico, endocrinológico.
Dieta parenteral, enteral e aleitamento materno.
Atendimento a pacientes em situações de urgência e emergência.
Doação, captação e transplante de órgãos.
Violência, abuso de drogas, intoxicações.
Assistência de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Adulta e Neonatal.
Gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde.
Dimensionamento, recrutamento e seleção, educação continuada, avaliação de desempenho, liderança, supervisão.
Avaliação da qualidade dos processos de trabalho.
Atuação da enfermagem em procedimentos e métodos diagnósticos.
Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
Central de Material: Controle, validação, segurança e qualidade do processo de esterilização.
Prática de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar.
Risco biológico e medidas de precauções básicas para a segurança individual e coletiva no serviço de assistência à
saúde.
Precaução padrão e precauções por forma de transmissão das doenças. Controle de infecção hospitalar.
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LEIA-SE:
ENFERMEIRO ESF
Estratégia do Programa Saúde da Família
Modelos de Atenção a Saúde
Planejamento estratégico como instrumento de gestão e
assistência
Sistema de Atenção Básica- como instrumento de trabalho
da equipe no Programa da Família
SUS
Legislação e Portarias
Prevenção e Promoção a Saúde
Abordagem à Saúde Familiar
Fundamentos da assistência à família em saúde
A enfermagem e o cuidado na saúde da família
Processo saúde doença das famílias e do coletivo
Temas de caráter geral
Planejamento estratégico como instrumento de gestão e
assistência
SIAB como instrumento de trabalho da equipe no Programa
Saúde da Família: a especificação do enfermeiro
A visita domiciliar no contexto da Saúde da Família
Saúde da Mulher
Avaliação e intervenção de enfermagem na gestação
DST/Aids, sexualidade da mulher e autocuidado
Pré-natal
Saúde da Mulher no curso da vida
Saúde da Criança
Aleitamento materno
Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e
desidratação
Ações de enfermagem p/ a promoção da Saúde infantil
Temas relacionados à saúde do Adulto e do Idoso
Alguns aspectos no tratamento de feridas no domicílio
Autonomia, dependências e incapacidades: aplicabilidade
dos conceitos na saúde do adulto e do idoso
Atuação da equipe de enfermagem na hipertensão arterial
Educação p/ o controle do diabetes Mellitus
Controle da dor no domicílio
Assistência ao idoso
Temas relacionados à Saúde Mental:
Saúde Mental no PSF
Temas relacionados à Vigilância epidemiológica
A prevenção e o controle das doenças transmissíveis no
PSF
Atuação da equipe na Vigilância epidemiológica
Imunização
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Os demais conteúdos de todos os cargos permanecem inalterados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, em 08 de julho de 2015.
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