ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA - CE
ADITIVO 003 AO – EDITAL 001/2018
A Prefeitura Municipal de Itapiúna - CE, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato
representada pelo Exmo. Sr. Prefeito municipal FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA
COELHO, no uso de suas atribuições legais, torna público o ADITIVO 003 ao EDITAL
001/2018:
Artigo 1º - Fica retificado o ANEXO III - PROGRAMA DAS PROVAS – PROVA DE
CONHECIMENTOS ESPEECÍFICOS PARA O CARGO DE ENFERMEIRO.
1.3.3. ENFERMEIRO – PSF

Decreto 94.406, que regulamenta a Lei de Exercício Profissional de Enfermagem;
Processo de Enfermagem (histórico de enfermagem, exame físico, levantamento de
problemas, diagnóstico, plano de cuidados e evolução); Determinantes de saúde;
Desenvolvimento humano (do recém-nascido ao idoso); Cuidado ao indivíduo no
atendimento de suas necessidades básicas; Cuidados com feridas (curativos,
traqueostomia, colostomia e prevenção de úlceras de decúbito); Cuidados de
enfermagem em relação a administração de medicamentos (conceitos, vias, princípios,
cálculos e efeitos colaterais ou complicações); Exame físico céfalo-caudal (incluindo
peso e altura e, sinais vitais); Cuidados de enfermagem a indivíduos com problemas
crônico degenerativos (hipertensão, diabete, câncer, problemas respiratórios e
insuficiência renal crônica); Bioética na enfermagem; Educação para a saúde e promoção
da saúde; Cuidados ao indivíduo com dor (aguda e crônica - incluindo a oncológica);
Conceitos básicos para a prevenção e controle de infecções; Liderança e trabalho em
equipe; Educação continuada; Processo de comunicação; Cuidados com sondagem
gástrica e vesical; Ética e Legislação Profissional; Saúde da Família e estratégia de
organização da Atenção Básica; Diagnóstico, planejamento e prescrição das ações de
enfermagem; Programa Nacional de Imunização (PNI); Biossegurança/Prevenção e
controle da população microbiana; Programas de Atenção à saúde da criança, do
adolescente, da mulher, do adulto, do idoso e da saúde mental; Assistência de
Enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto contagiosas (Programa
Nacional de controle à Hanseníase e Programa Nacional de Controle à Tuberculose);
doenças sexualmente transmissíveis e de doenças crônicas não transmissíveis; Doenças
de notificação compulsória; Dengue; SAÚDE PÚBLICA: processo saúde – doença;
noções de saneamento básico; doenças transmissíveis evitáveis por vacinação; doenças
endêmicas no Brasil; noções de vigilância epidemiológica; modelo assistencial e
financiamento; planejamento e programação local de saúde; política nacional de
humanização; sistemas de informação em saúde.

Artigo 2º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2018.

Itapiúna - Ceará, 25 de maio de 2018.
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