PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO - EDITAL No 01/2021
ANEXO III - ERRATA 02
A Comissão do Processo Seletivo torna pública a Errata 02 ao edital.
ANEXO III
ONDE SE LÊ:
ENFERMEIRO
Lei orgânica de saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, Diretrizes, Regulamentação, Gestão e Organização
do Sistema Único de Saúde. Políticas Públicas de Saúde. Participação da comunidade. Política Nacional de
Atenção Básica. Atenção Primária em Saúde. Ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
Humanização. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Diretrizes operacionais: Pactos pela Vida, em Defesa do SUS
e de Gestão. Implementação do modelo assistencial de atenção básica com os Cadernos de Atenção Básica do
Ministério da Saúde. Regionalização e Redes de Atenção à Saúde. Gerenciamento de resíduos, biossegurança,
prevenção e controle de riscos. Código de ética dos profissionais de enfermagem. Lei do exercício profissional.
Gerenciamento, administração e organização dos serviços de enfermagem. Educação em Saúde. Teorias de
Enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem e Consulta de Enfermagem. Assistência de
enfermagem em: urgências e emergências; vigilância em saúde; auditoria dos serviços de saúde; imunização;
saúde do adulto; saúde da criança/adolescente; saúde da mulher; saúde do idoso; assistência em doenças
sexualmente transmissíveis (DST), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), tuberculose e hepatites;
obesidade; doenças respiratórias; hipertensão arterial; diabetes mellitus; doenças cardiovasculares; doenças
cerebrovasculares e doença renal. Princípios de prevenção e controle da Infecção Relacionada à Assistência à
Saúde (IRAS). Cuidados Assistenciais de Fundamentos de Enfermagem. Ações e cuidados na Atenção à Rede de
Urgências e Emergências, na Atenção à Rede de Pessoas com Deficiências, na Atenção à Rede de Doenças
Crônicas e na Atenção à Rede Psicossocial.

PEDAGOGO
Fundamentos da educação; Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas; o papel político pedagógico
e a organicidade do ensinar, aprender e pesquisar; o processo de planejamento: concepção, importância,
dimensões e níveis; o processo de ensino/aprendizagem; Metodologia de projetos; Interdisciplinaridade e
globalização do conhecimento; Alternativas de trabalhos didáticos com jovens e adultos; Conceitos e percepções
em meio ambiente e educação ambiental. Noções básicas de Meio Ambiente e Saúde. Serviço de Abordagem
Social: Diretrizes e fundamentos; Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF. Política Nacional
de Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência
Sexual Infanto Juvenil.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Sistemas de informação em saúde. Atenção Básica a Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema básico
e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS;
Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do
Adolescente, Adulto e Idoso; Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente
como estratégia na reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador; Saúde
da família; Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança: Normas de biossegurança; Métodos e
procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH).
Procedimentos de enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas antropométricas, preparo
e administração de medicações, tratamento de feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei do Exercício
Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional de enfermagem.

LEIA-SE:

ENFERMEIRO
Lei orgânica de saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, Diretrizes, Regulamentação, Gestão e Organização
do Sistema Único de Saúde. Políticas Públicas de Saúde. Participação da comunidade. Política Nacional de
Atenção Básica. Atenção Primária em Saúde. Ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
Humanização. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Diretrizes operacionais: Pactos pela Vida, em Defesa do SUS
e de Gestão. Implementação do modelo assistencial de atenção básica com os Cadernos de Atenção Básica do
Ministério da Saúde. Regionalização e Redes de Atenção à Saúde. Gerenciamento de resíduos, biossegurança,
prevenção e controle de riscos. Código de ética dos profissionais de enfermagem. Lei do exercício profissional.
Gerenciamento, administração e organização dos serviços de enfermagem. Educação em Saúde. Teorias de
Enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem e Consulta de Enfermagem. Assistência de
enfermagem em: urgências e emergências; vigilância em saúde; auditoria dos serviços de saúde; imunização;
saúde do adulto; saúde da criança/adolescente; saúde da mulher; saúde do idoso; assistência em doenças
sexualmente transmissíveis (DST), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), tuberculose e hepatites;
obesidade; doenças respiratórias; hipertensão arterial; diabetes mellitus; doenças cardiovasculares; doenças
cerebrovasculares e doença renal. Princípios de prevenção e controle da Infecção Relacionada à Assistência à
Saúde (IRAS). Cuidados Assistenciais de Fundamentos de Enfermagem. Ações e cuidados na Atenção à Rede de
Urgências e Emergências, na Atenção à Rede de Pessoas com Deficiências, na Atenção à Rede de Doenças
Crônicas e na Atenção à Rede Psicossocial. Aspectos clínicos, diagnósticos epidemiológicos relacionados à
COVID-19.

PEDAGOGO
Fundamentos da educação; Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas; o papel político pedagógico
e a organicidade do ensinar, aprender e pesquisar; o processo de planejamento: concepção, importância,
dimensões e níveis; o processo de ensino/aprendizagem; Metodologia de projetos; Interdisciplinaridade e
globalização do conhecimento; Alternativas de trabalhos didáticos com jovens e adultos; Conceitos e percepções
em meio ambiente e educação ambiental. Noções básicas de Meio Ambiente e Saúde. Serviço de Abordagem
Social: Diretrizes e fundamentos. A Saúde Mental no SUS. Lei 10.216/2001. Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS). Rede de Atenção Psicossocial.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Sistemas de informação em saúde. Atenção Básica a Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema básico
e rede de frio); Tuberculose; Influenza A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS;
Atenção a Saúde da Mulher; Atenção à Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do
Adolescente, Adulto e Idoso; Humanização e ética na atenção à Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente
como estratégia na reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador; Saúde
da família; Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança: Normas de biossegurança; Métodos e
procedimentos de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH).
Procedimentos de enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas antropométricas, preparo
e administração de medicações, tratamento de feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei do Exercício
Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional de enfermagem. Aspectos clínicos, diagnósticos
epidemiológicos relacionados à COVID-19.

Permanecem inalterados os demais itens.

Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras/SC, 27 de maio de 2021.

Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo da
Prefeitura de Balneário Piçarras/SC.

