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SAAE – APARECIDA - SP 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 

EDITAL Nº 001/2018  

 
 

ADITAMENTO AO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 
 
 

O SAAE – APARECIDA juntamente com a empresa MOURA MELO CONSULTORIA EM RH LTDA, faz saber a 
quem possa interessar a seguinte alteração no Edital do Concurso Público nº001/2018: 
 
1. No Anexo I – Conteúdo Programático Sugerido, conhecimentos específicos do cargo de TÉCNICO DE 

ENFEMAGEM DO TRABALHO: 
 

Onde se lê: 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 
Fundamentos da enfermagem – técnicas básicas; Enfermagem médico – cirúrgica; Assistência de enfermagem em 
doenças transmissíveis; Ações de vigilância epidemiológica e imunização; Assistência de enfermagem em doenças 
crônicas degenerativas: diabetes e hipertensão; Atuação de enfermagem em centro cirúrgico e central de material; 
Enfermagem materno-infantil; Atendimento de enfermagem à saúde da mulher; Planejamento familiar; Pré-natal, 
parto e puerpério; Climatério; prevenção do câncer cérvico-uterino; Atendimento de enfermagem à saúde e 
adolescentes; Cuidados com o recém-nascido, aleitamento materno; Crescimento e desenvolvimento; Doenças 
mais frequentes na infância; Principais riscos de saúde na adolescência; Enfermagem em urgência; Primeiros 
socorros; Assistência de enfermagem ao paciente na UTI; Noções de administração; Trabalho em equipe – COREN. 
Lei do exercício profissional e Código de Ética Profissional; Deontologia em enfermagem, SUS. 

 
Leia-se: 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 
Saúde e segurança do trabalhador. Responsabilidades do Técnico de Enfermagem como integrantes da equipe. 
Identificação dos riscos presentes no ambiente e no processo de trabalho. Alterações fisiológicas do trabalhador. 
Prevenção de doenças e acidentes do trabalho. Doenças profissionais e doenças relacionadas ao trabalho. 
Vigilância epidemiológica. Organização dos serviços de saúde do trabalhador. Programa de controle médico de 
saúde ocupacional e atendimentos de urgência e emergência. Primeiros Socorros. Impactos ao meio ambiente. 
Ações educativas e de Programas em saúde. Trabalho em equipe – COREN. Lei do exercício profissional e Código de 
Ética Profissional. SUS. 

 
 
2. Ficam mantidas as demais condições e regras estabelecidas no Edital do concurso Público n° 001/2018 

de 30 de julho de 2018. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar presente 
ADITAMENTO AO EDITAL N° 001/2018, que será publicado no site: www.mouramelo.com.br e no site: 
www.saaeaparecida.sp.gov.br. 

 
Aparecida, 03 de Agosto de 2018. 

 
JOÃO MARCOS GUIMARAES 

Diretor Executivo do SAAE 

 
 

http://www.saaeaparecida.sp.gov.br/

