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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO - Nº 01/2019

RETIFICAÇÃO Nº 01 – Ao Edital 01/2019

O CONDERG e o INSTITUTO IBDO PROJETOS, tornam pública a RETIFICAÇÃO Nº 01 ao Edital
01/2019, permanecendo inalterados os demais itens do referido edital:

1º - Onde se lê:
TÉCNICO DE ENFERMAGEM (SAMU) / TÉCNICO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL)
Noções de epidemiologia, cadeia epidemiológica, vigilância epidemiológica, indicadores de saúde,
atenção primária em saúde. Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças infectoparasitárias, crônico-degenerativas e processo de reabilitação. Programa Nacional de Imunização.
Programa de Assistência à Saúde da Mulher, Criança e do Trabalhador. Ética e legislação profissional.
Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico.
Enfermagem nos exames complementares. Fundamentos de Enfermagem: Preparo, encaminhamento,
posicionamento e mobilização de pacientes para a realização de exames, cirurgias e outros
procedimentos. Verificação de sinais vitais, balanço hídrico, altura e peso corporal. Cálculo e
administração de medicamentos. Necessidades nutricionais. Realização de cuidados gerais básicos nos
pacientes (higiene corporal, alimentação, mudanças de decúbito, curativos simples, retirada de pontos,
bandagens, transporte de pacientes em macas e cadeiras de rodas, lavagem intestinal). Realização de
cuidados específicos (instalação de nebulizador e cateter de oxigênio, aplicação de gelo e calor,
lavagem gástrica, clister). Registro de enfermagem. Coleta de amostras para exame laboratorial. SUS:
Legislação básica do SUS 8080/90 e 8142/90. NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde.
Política Nacional de Saúde do Idoso (Portaria 1395/MG-10/12/99. Política de Saúde da Pessoa
Portadora de Deficiência (Portaria 1060 GM/05/07/02). Programas: Saúde da Família, saúde da mulher,
saúde da criança, saúde bucal, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental (Portaria
GM 399/2006). Código de Ética.
Sugestões e Bibliografias: BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. Dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Manual Técnico para o Controle
da Tuberculose. Cadernos de Atenção Básica, nº 5. Brasília, DF, 2002. BRASIL, Ministério da Saúde.
Guia para o Controle da Hanseníase. Cadernos de atenção Básica, n. 10. Brasília, DF, 2002. BRASIL.
Ministério da Saúde. Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus: Protocolo; Cadernos de
Atenção Básica nº 7. Outras publicações que abranjam o programa proposto.

Leia-se:

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (SAMU)
Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais
de Urgência e Emergência. Avaliação e atendimento de vítimas em situação de urgência/emergência.
Atendimento Pré-Hospitalar e Hospitalar do trauma; Primeiro Atendimento ABCDE do trauma; Trauma
torácico; Trauma abdominal; Trauma cranioencefálico; Trauma de coluna; Trauma muscoesquelético;
Trauma na criança e no idoso; Trauma com múltiplas vítimas: triagem e prioridade de atendimento e
transporte. Gravidez e trauma. Trauma de face e pescoço. Trauma de pelve. Distúrbios metabólicos e
Atendimento Pré-Hospitalar: diabete mellitus, distúrbios acidobásicos, doenças da tireoide. Doenças
cardiovasculares e Atendimento Pré-Hospitalar: sintomas mais comuns, insuficiência cardíaca,
arritmias, cardiopatia isquêmica, hipertensão arterial sistêmica. Doenças respiratórias e Atendimento
Pré-Hospitalar: infecção respiratória, asma brônquica, DBPOC, insuficiência respiratória, carcinoma
brônquico, tuberculose. Doenças do sistema urinário e Atendimento Pré-Hospitalar: infecção urinária,
insuficiência renal aguda e crônica, litíase reno-ureteral. Doenças neurológicas e Atendimento PréHospitalar: acidente vascular cerebral, meningoencefalite, demência, coma - Escala de Glasgow.
Doenças psiquiátricas e Atendimento Pré-Hospitalar: depressão, ansiedade, dependências químicas,
surtos psicóticos. Atendimento Pré-Hospitalar e Hospitalar do Politraumatizado: identificação das
prioridades terapêuticas. Histórias do trauma. Protocolos de Suporte Básico de Vida.
Sugestões e Bibliografias: BRASIL. Portaria GM/MS nº 2.048, de 05 de novembro de 2002. Aprova o
Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html . Eduardo OR, Felix

VM, Silva AGB. Protocolo de atendimento pré-hospitalar. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal. Brasília: CBMDF; 2003. 183 p. MELO, M. C. et al. Urgência e Emergência Pré-Hospitalar.
Belo Horizonte: Editora Folium, 2009. 232p. PROTOCOLOS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA:
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf. PHTLS.
Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado: básico e avançado / Comitê do PHTLS da National
Association of Emergency Madical Technicians (NAEMT) em colaboração com o colégio americano de
Cirurgiões. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. Outras publicações que abranjam o programa proposto.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL)
Noções de epidemiologia, cadeia epidemiológica, vigilância epidemiológica, indicadores de saúde,
atenção primária em saúde. Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças infectoparasitárias, crônico-degenerativas e processo de reabilitação. Programa Nacional de Imunização.
Programa de Assistência à Saúde da Mulher, Criança e do Trabalhador. Ética e legislação profissional.
Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico.
Enfermagem nos exames complementares. Fundamentos de Enfermagem: Preparo, encaminhamento,
posicionamento e mobilização de pacientes para a realização de exames, cirurgias e outros
procedimentos. Verificação de sinais vitais, balanço hídrico, altura e peso corporal. Cálculo e
administração de medicamentos. Necessidades nutricionais. Realização de cuidados gerais básicos nos
pacientes (higiene corporal, alimentação, mudanças de decúbito, curativos simples, retirada de pontos,
bandagens, transporte de pacientes em macas e cadeiras de rodas, lavagem intestinal). Realização de
cuidados específicos (instalação de nebulizador e cateter de oxigênio, aplicação de gelo e calor,
lavagem gástrica, clister). Registro de enfermagem. Coleta de amostras para exame laboratorial. SUS:
Legislação básica do SUS 8080/90 e 8142/90. NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde.
Política Nacional de Saúde do Idoso (Portaria 1395/MG-10/12/99. Política de Saúde da Pessoa
Portadora de Deficiência (Portaria 1060 GM/05/07/02). Programas: Saúde da Família, saúde da mulher,
saúde da criança, saúde bucal, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental (Portaria
GM 399/2006). Código de Ética.
Sugestões e Bibliografias: BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações. Dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Manual Técnico para o Controle
da Tuberculose. Cadernos de Atenção Básica, nº 5. Brasília, DF, 2002. BRASIL, Ministério da Saúde.
Guia para o Controle da Hanseníase. Cadernos de atenção Básica, n. 10. Brasília, DF, 2002. BRASIL.

Ministério da Saúde. Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus: Protocolo; Cadernos de
Atenção Básica nº 7. Outras publicações que abranjam o programa proposto.

O Edital nº 01/2019 devidamente consolidado com as alterações realizadas e outros ajustes
necessários, encontra-se disponível no endereço eletrônico www.ibdoprojetos.org.br

Divinolândia, 06 de março de 2019.
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