PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

RETIFICAÇÃO Nº 03/2016
A Prefeita de Araxá-MG, no uso de suas atribuições legais, informa que em observância aos Princípios da
Ampla Competitividade e da Publicidade, fica retificado o Edital 001/2016, referente ao CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E TÍTULOS para provimento de empregos do seu Quadro de Pessoal, na forma que se segue:
I – FICA ALTERADO no Anexo III o Programa da Prova de conhecimentos específicos do emprego de
TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇOS PÚBLICO - ENFERMEIRO conforme abaixo:
TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇOS PÚBLICO - ENFERMEIRO
Noções de saúde coletiva e epidemiologia. Política Nacional de Saúde. Programa Nacional de Imunização:
Rede de frio e conservação de imunobiológicos. Processo saúde-doença. Educação em saúde: ações
preventivas de prevenção e promoção à saúde. Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT): vigilância,
promoção da saúde, prevenção e assistência nas DCNT mais prevalentes: Diabetes, Hipertensão, Cardiopatias,
Neoplasias, dentre outras. Atenção à saúde do recém-nascido, da criança e do adolescente: cuidados e
orientações, doenças prevalentes, crescimento e desenvolvimento, calendário básico de imunização.
Aleitamento materno. Programa Nacional de Triagem Neonatal. Atenção à saúde do adulto e do idoso
(processo de envelhecimento, calendário de vacinação do idoso, doenças prevalentes e prevenção de
acidentes). Atenção à saúde da mulher: saúde sexual e saúde reprodutiva, planejamento familiar, prevenção do
câncer de colo uterino e de mama; climatério e menopausa. Atenção à saúde da mulher no ciclo gravídico
puerperal (gravidez, parto e puerpério). Assistência à mulher vítima de abuso sexual. Assistência de
enfermagem em situações de urgências e emergências. Suporte básico de vida adulto e pediátrico. Doenças
infecto-contagiosas e parasitárias: agente etiológico, sinais e sintomas, formas de diagnóstico e tratamento.
Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização:
conceitos, importância, indicações. Prevenção e controle de infecções nas instituições de saúde. - Noções de
Biossegurança. Tratamento de feridas: papel do enfermeiro, técnica de curativo e principais coberturas
utilizadas. Registros de enfermagem. Código de ética: direitos, deveres e competências profissionais.
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), Humanização da assistência nas instituições de saúde.
Política Nacional de Humanização (PNH). Estratégia de saúde da família (ESF): marco conceitual, importância,
atribuições do profissional de enfermagem na equipe, legislação específica. Administração dos Serviços de
Enfermagem. Política Nacional de Saúde Mental. Outras questões versando sobre as atribuições específicas da
Função.
II – FICA ALTERADO no Anexo IV as atribuições do emprego de TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇOS
PÚBLICO - ENFERMEIRO conforme abaixo:
TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇOS PÚBLICO - ENFERMEIRO
Planejar, organizar, elaborar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem; Participar
de programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis, atividades de educação sanitária, programas
de vigilância epidemiológica; Participar na elaboração de instrumentos de registro das atividades de
enfermagem; Orientar os auxiliares, técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde delegandolhes funções e podendo designar-lhes atividades para as quais os julgarem capazes; Manter registro das
atividades administrativas e técnicas de enfermagem; Execução de procedimentos estabelecidos pelos
protocolos padronizados; Prestar assistência ao cliente, realizar consultas e prescrever ações de enfermagem;
Prestar assistência direta a clientes graves e realizar procedimentos de maior complexidade; Registrar
observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem; Padronizar normas
e procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho; Planejar ações de enfermagem, levantar
necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e avaliar resultados; Implementar
ações e definir estratégias para promoção da saúde, participar de trabalhos de equipes multidisciplinares e

orientar equipe para controle de infecção; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o
exercício da função.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.
Araxá, 27 de outubro de 2016

ARACELY DE PAULA
PREFEITO MUNICIPAL

