
 
 
 
 
 
 
 
 

ERRATA Nº 2 
 

EDITAL 015/2013 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
 
 

  Com amparo na Súmula 473 do STF e nos itens 7.5 e 18.24 do Edital 015/2013 de 25 
de junho de 2013 do Edital de Processo Seletivo público para provimento de vagas existentes no 
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa-BA, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 
 

  I –  Fica acrescido ao Edital de Processo Seletivo Público 015/2013 os programas de 
provas dos cargos de Enfermeiro – CAPS  e Enfermeiro – Hospital Municipal / Clínica Municipal, 
códigos 22 e 24 do referido edital conforme discriminado abaixo. 
 

PROGRAMA DA PROVA DE ENFERMEIRO – HOSPITAL MUNICIPAL / CLÍNICA 
MUNICIPAL 

I – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 01 - Administração aplicada a enfermagem: gerência e 
liderança, supervisão e auditoria; administração de recursos materiais e recursos humanos em 
enfermagem. 02 - Metodologia da assistência de enfermagem: Sistematização da Assistência em 
Enfermagem, Exame Físico. Processo de Enfermagem. 03 - Aspectos Éticos e Legais da Prática de 
Enfermagem; exercício profissional, princípios, direitos, deveres, regulamentação do exercício 
profissional. 04 - Procedimentos de enfermagem: técnicas básicas de enfermagem: curativo, 
administração de medicamentos, cateterismo vesical, sondagem gástrica e entérica, sinais vitais, 
drenos, cateteres, etc. 05 - Enfermagem em clínica médica/saúde do adulto: Assistência de 
enfermagem aos clientes com distúrbios: oncológicos, respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, 
hematológicos, gastrointestinais, ortopédicos, gênito-urinários, endócrinos, metabólicos, 
hidroeletrolíticos e de locomoção. 06 - Enfermagem em clínica cirúrgica: assistência de 
enfermagem no pré, trans e pós-operatório; tipos de cirurgia, principais complicações no pós-
operatório imediato dos diversos tipos de cirurgia; procedimentos de enfermagem no centro de 
esterilização de materiais; desinfecção e esterilização - meios e métodos. 07 - Enfermagem em 
emergência: técnicas de assistência ventilatória, atendimento pré-hospitalar, atendimento ao 
paciente politraumatizado, exame neurológico, acidente vascular isquêmico e hemorrágico, coma, 
convulsão e hipertensão intracraniana, emergências hipertensivas, edema agudo de pulmão, 
síndromes coronarianas, arritmias cardíacas, parada cardiopulmonar, reanimação cardiopulmonar, 
choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque séptico, bronquite, enfisema pulmonar, asma, 
tromboembolismo pulmonar, hemorragia digestiva, abdome agudo, cetoacidose diabética, 
desequilíbrio hidroeletrolíticos, desequilíbrios ácido-básicos, queimaduras, afogamento, acidentes 
com animais peçonhentos, intoxicação exógena, emergências psiquiátricas, traumatismo crânio-
encefálico; traumatismo raqui-medular; traumatismo torácico e traumatismo abdominal; fraturas e 



 
entorses. 08 - Enfermagem em saúde pública: Influenza Pandêmica A (H1N1), Dengue, 
Tuberculose, Hanseníase, Hepatites, Infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), Leishmaniose 
Tegumentar Americana, Leishmaniose Visceral, Tétano Acidental, Tétano Neonatal, Tuberculose, 
Varicela / Herpes Zoster; Hipertensão arterial, Doenças cardiovasculares, Diabetes mellitus, 
Obesidade, Artrite, Osteoporose, Dislipidemia, Hipertensão arterial; Sistema Único de Saúde 
(SUS); Programa Nacional de Imunização (PNI);  DST/AIDS; Vigilância Epidemiológica e 
Sanitária; 09 - Enfermagem na saúde da mulher: assistência de enfermagem à paciente com câncer 
de colo de útero e de mama; humanização do parto e nascimento; assistência de enfermagem no 
pré-natal, parto e puerpério; gravidez de risco; emergências e urgências obstétricas e ginecológicas. 
10 - Enfermagem em saúde da criança: crescimento e desenvolvimento; saúde da criança; 
assistência de enfermagem à criança hospitalizada; doenças agudas na infância; prevenção de 
acidentes na infância. Assistência de enfermagem ao recém-nato. Urgência e emergências infantis. 
11 - Enfermagem em saúde do adolescente: medidas de promoção e prevenção a saúde do 
adolescente; vacinação do adolescente, a puberdade, sexualidade, anticoncepção na adolescência; 
distúrbios psicológicos na adolescência; 12 - Enfermagem em saúde do idoso: urgências e 
emergências geriátricas; políticas públicas de relevância para a saúde da pessoa idosa no sistema 
único de saúde; humanização e acolhimento à pessoa idosa na atenção básica; promoção de hábitos 
saudáveis; atribuição dos profissionais da atenção básica no atendimento à saúde da pessoa idosa; 
avaliação global da pessoa idosa; atenção domiciliar às pessoas idosas; principais agravos a saúde 
do idoso. 
 
PROGRAMA DA PROVA DE ENFERMEIRO – CAPS 

I – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 01 - O exercício profissional da enfermagem; 02 – 
Código de Ética de enfermagem; 03 – Equipe de saúde; 04 – Educação para à saúde; 05 – O 
trabalho com grupos; 06 – Os serviços de enfermagem e a estrutura organizacional; 07 – Liderança 
e supervisão em enfermagem; 08 – A enfermagem na saúde mental; 09 – O CAPS: funcionamento, 
regulamentação, atendimento ao usuário, equipe multidisciplinar; 10 – Transtornos mentais; 11 – 
Medicamentos utilizados nos transtornos mentais: características gerais, vias de administração, 
cuidados de enfermagem. 
 

 
II - Os demais itens do Edital nº 015/2013 continuam inalterados. 

 
Nova Viçosa, 03 de julho de 2013. 

 
 
 
 

(original assinado) 
Márvio Lavor Mendes 

Prefeito do Município de Nova Viçosa 
 


