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EDITAL Nº 05/2020 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO  

CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

53.310.793/0001-01, com sede administrativa na Rua Ver. José Alexandre de Lima, 427 – Centro, Sagres, Estado de São 

Paulo, neste ato representado pelo Prefeito RICARDO RIVED GARCIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber e 

TORNA PÚBLICO o Edital de Retificação do Edital Normativo conforme segue: 

 

Art. 1º - Retifica-se o Edital Normativo do Concurso Público nº 01/2020 em todas as suas publicações conforme segue: 

 

Onde se lê: 

ANEXO III CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

(verificar composição das provas no item 5 do presente edital) 

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO 

 
 

Acrescenta-se: 

 

 

Conhecimentos Específicos – AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Conhecimentos específicos em técnicas básicas: 

importância da limpeza terminal, concorrente e arrumação de cama, higiene oral e corporal, prevenção de deformidade e 

úlcera de pressão, controles de sinais vitais, controle de eliminações e ingestões, balanço hídrico. Interoclisma e Enema. 

Posições para exame, oxigenoterapia, cuidados para coleta de sangue, fezes eurina. Ergonometria. Princípios de infecção 

hospitalar, técnicas de curativo, administração de dietas. Cuidados com drenagens. Assistência de enfermagem em centro 

cirúrgico, centro obstétrico. Central de material e esterelização: conceitos de desinfecção e esterelização, procedimentos, 

cuidados com materiais e soluções utilizadas, tipos de esterelização, armazenamento e transporte. Noções de 

farmacologia, interações medicamentosas e reações adversas, hemoterapia e cuidados específicos na administração. 

Medicações: parenteral e enteral: diluições, rediluições, gotejamento de soro e vias de administração. Noções de 

imunização, cadeia de frio, tipos de vacina: dose e via de administração, esquema de vacinação do ministério da saúde, 

doenças de notificação compulsória. Noções de enfermagem nas urgências e emergências: primeiros socorros, 

hemorragias, choques, traumatismos e queimaduras. Noções de enfermagem à pacientes com afecções dos sistemas: 

respiratório, cardio-vascular, digestório, renal, urinário, reprodutor, músculo-esquelético, neurológico e nos órgãos dos 

sentidos. Noções de assistência de enfermagem nas molésticas infectocontagiosas. Noções de enfermagem a portadores 

de patologias clínicas e cirúrgicas. Código de Ética. Política de Saúde e Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Lei Orgânica do Município de Sagres-SP. 

 

 

Art. 3º - As demais disposições constantes do Edital Normativo nº 01/2020 e suas consolidações permanecem inalteradas. 

 

 

 

Sagres/SP, 13 de março de 2020.  

 

 

 

 

RICARDO RIVED GARCIA,  

Prefeito Municipal 
 


