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Anexo II
Processo Seletivo nº. 002/2015
Edital de Processo Seletivo nº. 001.002/2015
PROGRAMA DAS PROVAS
CARGO: ENFERMEIRO(A)
CONHECIMENTOS
GERAIS,
DESENVOLVIMENTO
INTELECTUAL
E
PSICOLÓGICO
Elementos de política brasileira; Cultura e sociedade brasileira: música, literatura,
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão; Cultura
internacional; História Geral e do Brasil; Descobertas e inovações científicas na
atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea; O desenvolvimento
urbano brasileiro; Meio ambiente e sociedade: problemas, políticas públicas,
organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos globais; Elementos
de economia internacional contemporânea. Panorama da economia nacional; O
cotidiano brasileiro; Aspectos geográficos e históricos de Santa Helena - PR:
hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia,
emancipação (Material disponível na Biblioteca Municipal de Santa Helena - PR e no
site do IBGE); Atualidades: Notícias nacionais atuais referentes aos temas sociais,
econômicos, políticos e esportivos veiculadas pela imprensa escrita e falada;
Conhecimentos gerais relativos às disciplinas da formação escolar; Compreensão de
estruturas lógicas; Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e
conclusões; Habilidades de percepção, compreensão, observação viso-espacial,
numérica, verbal, concentração, memória, adaptação, criação e demais elementos
perceptivos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Constituição Federal 1988; Lei n. º 8.080, de 19 de setembro de 1990; Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB 01/96); Norma Operacional
da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2001; Diretrizes e Normas para a
Organização da Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
Programa Agentes Comunitários de Saúde; Principais Sistemas de Informação em
saúde; Vigilância em Saúde (Vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental);
Política Nacional de Promoção da Saúde; Programas, Planos, Políticas e Projetos
Estratégicos do Ministério da Saúde; Cartão Nacional de Saúde-Cartão SUS;
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS); Calendário
Nacional de Imunização; Rede de Frio ou Cadeia de Frio; Aleitamento Materno;
Doenças e Agravos de interesse da Saúde Pública; Noções de Saneamento Básico;
Doenças de Notificação Compulsória; Atenção à saúde da mulher, da criança e do
recém-nascido (RN), do adolescente, do homem e do idoso; Estatuto da Criança e
do Adolescente; Estatuto do Idoso; Enfermagem em Saúde Pública e Coletiva;
Aspectos legais e éticos de exercício da Enfermagem; Técnicas básicas de
Enfermagem; Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos
distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos,
imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da pele.
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CARGO: TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM
CONHECIMENTOS
GERAIS,
DESENVOLVIMENTO
INTELECTUAL
E
PSICOLÓGICO
Elementos de política brasileira; Cultura e sociedade brasileira: música, literatura,
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão; Cultura
internacional; História Geral e do Brasil; Descobertas e inovações científicas na
atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea; O desenvolvimento
urbano brasileiro; Meio ambiente e sociedade: problemas, políticas públicas,
organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos globais; Elementos
de economia internacional contemporânea. Panorama da economia nacional; O
cotidiano brasileiro; Aspectos geográficos e históricos de Santa Helena - PR:
hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia,
emancipação (Material disponível na Biblioteca Municipal de Santa Helena - PR e no
site do IBGE); Atualidades: Notícias nacionais atuais referentes aos temas sociais,
econômicos, políticos e esportivos veiculadas pela imprensa escrita e falada;
Conhecimentos gerais relativos às disciplinas da formação escolar; Compreensão de
estruturas lógicas; Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e
conclusões; Habilidades de percepção, compreensão, observação viso-espacial,
numérica, verbal, concentração, memória, adaptação, criação e demais elementos
perceptivos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lei do Exercício Profissional; Ética Profissional; Técnicas básicas de enfermagem;
Intervenções em situações de emergência, urgência e trauma à nível pré-hospitalar;
Assistência de enfermagem a pacientes apresentando sinais e sintomas; mais
comuns nas diferentes patologias; Princípios, técnicas e cálculos na aplicação de
medicamentos; Farmacologia para enfermagem; Programa Nacional de Imunização;
Esterilização de materiais; Enfermagem em Saúde Coletiva; Noções gerais de saúde
pública; Noções gerais de epidemiologia; Noções gerais sobre o Sistema Único de
Saúde no Brasil ; Noções gerais e assistência de enfermagem nos programas de
saúde: da mulher, gestante, parturiente e puérpera, neonato, lactente, pré-escolar,
adolescente, adulto, idoso e mental.

CARGO: CUIDADOR(A) SOCIAL
CONHECIMENTOS
GERAIS,
DESENVOLVIMENTO
INTELECTUAL
E
PSICOLÓGICO
Elementos de política brasileira; Cultura e sociedade brasileira: música, literatura,
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão; Cultura
internacional; História Geral e do Brasil; Descobertas e inovações científicas na
atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea; O desenvolvimento
urbano brasileiro; Meio ambiente e sociedade: problemas, políticas públicas,
organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos globais; Elementos
de economia internacional contemporânea. Panorama da economia nacional; O
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cotidiano brasileiro; Aspectos geográficos e históricos de Santa Helena - PR:
hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia,
emancipação (Material disponível na Biblioteca Municipal de Santa Helena - PR e no
site do IBGE); Atualidades: Notícias nacionais atuais referentes aos temas sociais,
econômicos, políticos e esportivos veiculadas pela imprensa escrita e falada;
Conhecimentos gerais relativos às disciplinas da formação escolar; Compreensão de
estruturas lógicas; Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e
conclusões; Habilidades de percepção, compreensão, observação viso-espacial,
numérica, verbal, concentração, memória, adaptação, criação e demais elementos
perceptivos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA. Lei n.º 8.069/90; Lei Orgânica de
Assistência Social. LOAS. Lei n.º 8.742/93. Sistema Único da Assistência Social.
SUAS.Lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011 que altera a LOAS e dispõe sobre a
organização da Assistência Social. Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento
para Crianças e Adolescentes. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social.
NOB/SUAS (2005).
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