PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONCURSO PÚBLICO 001/2011 – PMSL
ERRATA Nº. 004/2011
No Edital de Concurso Público Nº 001/2011 – ANEXO II CONTÉUDO
PROGRAMÁTICO

ONDE SE LÊ:
[...]

NO ANEXO II
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Humanização nos atendimentos. Política Nacional de Humanização. Estatuto do Idoso.
Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Epidemiologia: bases conceituais,
indicadores de saúde, sistema de informação em saúde; epidemiologia e serviços de saúde;
epidemiologia e meio ambiente. Gestão de Saúde Publica; Organização e administração dos
Serviços de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: antecedentes históricos, princípios e
diretrizes do SUS, trabalho em equipe, diagnóstico de saúde, planejamento estratégico
situacional. Controle social – gestão colegiada, financiamento, legislação e normalização;
Modelos Técnicos assistenciais em saúde; Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária;
Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e: origens; determinações econômicas,
sociais e históricas; proteção à vida humana; saúde física e mental; biossegurança; saúde
ocupacional; Programa Nacional de Imunização. Noções de ética e cidadania. Saúde pública
e saneamento básico. Outras legislações pertinentes. Noções de higiene pessoal e do
ambiente de trabalho. Segurança no trabalho. Regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Outras questões que
abordem situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido.
Ética no serviço público.

LER-SE-Á:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos
via oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame. Ética profissional:
comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Prevenção e controle das doenças
infecto parasitárias e sexualmente transmissíveis: terminologia básica, noções de
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epidemiologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação compulsória, isolamento,
infecção hospitalar, vacinas. Socorros de urgência: parada cardio-respiratória, hemorragias,
ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento,
sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras, fraturas e luxações,
corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. Pediatra: a criança: o crescimento e o
desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários e lactários. Centro
cirúrgico: terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns. Outras questões que abordem
situações, procedimentos e conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. Ética no
serviço público e relações interpessoais.
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