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SEGUNDA RETIFICAÇÃO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2015 
 

 
O Senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito de Benedito Novo, no uso de suas atribuições legais, juntamente 
com o Instituto o Barriga Verde, torna público a segunda retificação do Edital de Concurso Público nº 
002/2015, conforme segue: 
 

1. Fica incluído no anexo III o conteúdo programático do cargo de Técnico em Enfermagem e Técnico 
e Enfermagem ESF, o seguinte texto: 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESF 
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social, Indicadores 

de saúde, legislação; protocolos SUS; Estratégia da Saúde da Família; Saúde na Escola; Sistemas de informação em 

saúde; Modelos de atenção e cuidados em saúde; Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa 

Brasil Sorridente e suas respectivas portarias; Política Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente 

– ECA; estatuto do idoso; Bioética e Legislação do Exercício Profissional; 

Procedimentos: Curativos (Potencial de contaminação, Técnicas de curativos); Princípios da administração de 
medicamentos (terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia); Escuta ativa; Biossegurança nas ações em 
saúde; Preparação e acompanhamento do cliente na realização de exame diagnóstico; Sinais vitais e medidas 
antropométricas; Controle Hídrico e Diurese; Técnica de higiene, conforto e segurança do cliente. Posições para exames; 
Limpeza e preparo da unidade do paciente; Procedimentos de enfermagem na admissão, alta, transferência e óbito; 
Cuidados de enfermagem a clientes/pacientes nas diversas etapas do tratamento cirúrgico: pré/trans e pós-operatórios 
das cirurgias gerais; Emergências; Anotações de enfermagem. Saúde Mental: conceito, etiologia, epidemiologia, sinais 
e sintomas clínicos, farmacoterapia, assistência de enfermagem; Epidemiologia: Prevenção, controle, tratamento, sinais 
e sintomas de: DST’s, doenças infecto-contagiosas, DDA. Imunização: Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio 
(conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Doenças de Notificações Compulsórias Nacionais, 
estaduais e municipais; Processamento de Material; Manuseio de equipamentos e materiais esterilizados; Saneamento 
Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação (pré- natal), parto e 
puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Assistência de enfermagem no atendimento ginecológico; Saúde 
Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E 
Assistência de Enfermagem em Pediatria; Amamentação; Complicações e doenças decorrentes da gravidez. Agravos 
sociais: a criança e ao adolescente de violência e abandono; Saúde do adulto e do idoso: Hipertensão arterial sistêmica, 
Diabetes mellitus, doenças respiratórias, outras patologias crônicas; Conhecimentos básicos inerentes as atividades do 
cargo. 

 
 
 
 
 

2. Os demais itens do edital, permanecem inalterados.  

 

BENEDITO NOVO, 19 de janeiro de 2016. 
 

JEAN MICHEL GRUNDMANN 
Prefeito Municipal 

 


