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CONCURSO PÚBLICO 

   
 
 
PROGRAMA 
 
ANATÔMIA E FISIOLOGIA 
- aparelho digestivo 
- aparelho circulatório 
- aparelho respiratório 
- aparerlho reprodutor  masculino e feminino
- aparelho locomotor 
- aparelho urinário 
 
ÉTICA 
- ética no exercício profissional
- sigilo profissional 
- código de deontologia 
 
FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM
- higiene e conforto 
- transporte e movimentação do paciente
- eliminações : caracterização e controle
- sinais vitais 
- alimentação: sondas, v.o. 
- cuidados com sondas e drenos
- princípios de assepsia: antissepsia, 
- medidas de controle de infecção
- administração de medicamentos
- uso de calor/frio 
 
ENFERMAGEM MÉDICA 
- cuidados de enfermagem com paciente: diabético, hepatopata, cardio
afecção respiratória, geriátrico, infecto
 
ENFERMAGEM CIRÚRGICA
- cuidados de enfermagem com paciente : no pré , trans e pós
traumatológicos , torácicos e  queimados.
 
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA
- sinais vitais 
- oxigenoterapia 
- fototerapia 
- administração de medicamentos
- hidratação v.o. e parenteral 
- alimentação 
- cuidados de enfermagem com recém
 
ENFERMAGEM GINECO-OBSTÉTRICA 
- gestação, parto e puerpério
- aleitamento materno 
- patologias na gestação: aborto , parto prematuro, hiperemese, hipertensão, eclâmpsia.
- alojamento conjunto. 
 
ENFERMAGEM URGÊNCIA / EMERGÊNCIA
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 

aparerlho reprodutor  masculino e feminino 

ética no exercício profissional 

FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM 

transporte e movimentação do paciente 
eliminações : caracterização e controle 

cuidados com sondas e drenos 
princípios de assepsia: antissepsia, desinfecção, esterilização 
medidas de controle de infecção 
administração de medicamentos 

cuidados de enfermagem com paciente: diabético, hepatopata, cardio-vascular, neurológico , com 
trico, infecto- contagioso 

ENFERMAGEM CIRÚRGICA 
cuidados de enfermagem com paciente : no pré , trans e pós- operatório de cirurgia geral;  ostomizados, 

traumatológicos , torácicos e  queimados. 

ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 

administração de medicamentos 
 

cuidados de enfermagem com recém-nascidos 

OBSTÉTRICA  
 

patologias na gestação: aborto , parto prematuro, hiperemese, hipertensão, eclâmpsia.

ENFERMAGEM URGÊNCIA / EMERGÊNCIA 
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vascular, neurológico , com 

operatório de cirurgia geral;  ostomizados, 

patologias na gestação: aborto , parto prematuro, hiperemese, hipertensão, eclâmpsia. 



- ressuscitação cardio-respiratória 
- cuidados com paciente : ventilação mecânica, inconsciente, politraumatizado. 
 
  ENFERMAGEM SAÚDE COLETIVA 
- níveis de prevenção de doenças 
- doenças sexualmente transmissíveis 
- atenção materno infantil (pré-natal , puericultura) 
- vacinas  

      - doenças  evitáveis por vacinas 
 
  SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 - legislação do sus 

     - políticas de saúde 
− - humanização 
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PONTUAÇÃO TÍTULOS 
 
Serão analisados certificados a partir do ano de 2006  até a data da entrega do curriculum. 
 
obs.: incluir no currículo o certificado do curso de auxiliar de enfermagem 
 
 
 
a. Formação Profissional até o máximo de 2,0 pontos. 
Ensino Médio Profissionalizante 
 - na área do concurso – 0,3 ponto 
- fora da área do concurso – 0,05 ponto 
Curso Técnico  
  - na área do concurso – 0,1 ponto 
  - fora da área do concurso – 0,05 ponto 

até 0,5 ponto 

Graduação  
- na área do concurso – 0,5 ponto 
-fora da área do concurso – 0,1 ponto  

até 0,5 ponto 

Cursos de Especialização  
- na área do concurso – 0,4 ponto 
- fora da área do concurso – 0,1 ponto 

até 0,4 ponto 

Curso de Mestrado  
- na área do concurso – 0,3 ponto 
- fora da área do concurso – 0,1 ponto 

até 0,3 ponto  

Curso de Doutorado  
- na área do concurso – 0,3 ponto 
- fora da área do concurso – 0,1 ponto 

até 0,3 ponto 

 
b. Experiência profissional até o máximo de 6,0 pontos 
Experiência técnica na área do concurso: 
em hospitais universitários 0,5 ponto por ano completo 
em outras instituições 0,3 ponto por ano completo 

até 4,0 pontos 

Experiência administrativa na área do concurso: 
em hospitais universitários 0,25 ponto por ano completo 
em outras instituições 0,1 ponto por ano completo 

até 0,5 pontos 

Estágios não-curriculares na área do concurso: 
em hospitais universitários 0,3 ponto por semestre completo  
em outras instituições 0,1 ponto por semestre completo 

até 1,5 pontos 

 
c. Atividades relacionadas à área do concurso, até o máximo de 2,0 pontos  
Participação em congressos, seminários e jornadas (no mínimo 40 
horas) 
0,1  ponto por evento como assistente 
0,25 ponto por evento como apresentador 

até 1,5 ponto 

Atividades de extensão e/ou cursos   
em curso de aleitamento materno 0,5 ponto por curso 
em outros cursos na área de enfermagem 0,1 ponto por curso 

até 0,5 ponto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


