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TÉCNICO EM ENFERMAGEM
PROGRAMA
1- Ética
- Ética no exercício profissional do Técnico de Enfermagem
- Sigilo Profissional
- Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
- Direitos e Deveres do Paciente
- Lei do Exercício Profissional da Enfermagem
- Humanização da Assistência de Enfermagem
- Estatuto
atuto da Criança e do Adolescente
2- Biossegurança
-Resíduos
Resíduos nos serviços de saúde
-Utilização
Utilização de equipamentos de proteção individual
-Princípios
Princípios de assepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização
3- Funções do Técnico de Enfermagem no cuidado de enfermagem:
- na promoção do autocuidado e reabilitação dos pacientes internados nas unidades
hospitalares
- nas medidas de higiene e conforto dos pacientes hospitalizados
- no transporte e movimentação dos
do pacientes
- nas eliminações gástricas, intestinais e vesicais
- no controle dos sinais vitais
- na nutrição enteral, parenteral e oral
- nas sondagens, drenagens e cateteres
- na administração de medicamentos e hemoderivados
- na aplicação de calor e frio
- na oxigenoterapia, nebulização e enema
- nas feridas
- na coleta de exames diagnósticos
4- Funções do Técnico de Enfermagem no cuidado de enfermagem:
- ao paciente com diabetes, hepatopatia, alterações neurológicas, afecções respiratórias,
alterações cardiovasculares, alterações gênito-urinárias,
gênito
doenças infecto-contagiosas
contagiosas e ao
paciente geriátrico
5- Funções do Técnico de Enfermagem no cuidado de enfermagem ao paciente no pré, trans e
pós-operatório
operatório de cirurgia geral, traumatológica, urológica, ginecológica
ginecológica e obstétrica

6- Funções do Técnico de Enfermagem no cuidado de enfermagem aos pacientes pediátricos
quanto a:
- controle de sinais vitais
- oxigenoterapia
- medidas de higiene e conforto
- fototerapia
- administração de medicamentos
- hidratação VO e parenteral
- nutrição enteral, parenteral e oral
7- Funções do Técnico de Enfermagem no cuidado de enfermagem à mulher:
- gestante, parturiente, puérpera e climatérica
- com abortamento, doença hipertensiva durante a gravidez, parto prematuro e hemorragias
gestacionais
- com câncer de mama e câncer de colo uterino
8- Funções do Técnico de Enfermagem no cuidado de enfermagem em urgências e
emergênciasa pacientes em parada cárdio respiratória, choque, em estado convulsivo e
síncope
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PONTUAÇÃO DE TÍTULOS

a. Formação Profissional até o máximo de 2,0 pontos.
Graduação (1 CURSO)
- na área do concurso – 0,2 ponto
- fora da área do concurso – 0,1 ponto

até 0,2 ponto

Cursos de especialização (1 CURSO)
- na área do concurso – 0,3 ponto
- fora da área do concurso – 0,15 ponto
Curso de mestrado (1 CURSO)
- na área do concurso – 0,5 ponto
- fora da área do concurso – 0,25 ponto
Curso de doutorado (1 CURSO)
- na área do concurso – 1,0 ponto
- fora da área do concurso – 0,5 ponto

até 0,3 ponto
até 0,5 ponto
até 1,0 ponto

b. Experiência profissional até o máximo de 6,0 pontos.
Experiência técnica na área do concurso (HOSPITALAR)
0,5 ponto por semestre completo
Experiência administrativa na área do concurso (HOSPITALAR)
0,25 ponto por semestre completo

até 3,5 pontos
até 2,5 pontos

c. Atividades relacionadas à área do concurso, até o máximo de 2,0 pontos.
Participação em jornadas, seminários, congressos e similares
nos últimos cinco anos (a partir de FEV 2007)
0,1 ponto por evento como ouvinte

até 2,0 ponto

