
EDITAL DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL N°°°° 001/2013  
 

 O Prefeito Municipal de Boituva, EDSON JOSE MARCUSSO, 
usando de suas atribuições legais, faz saber que FICA ACRESCIDO ao Capítulo 3 – 
DO QUADRO DE CARGOS -ITEM 3.1 os cargos de ENFERMEIRO AUDITOR e  
ENFERMEIRO PSF, que passa a ter a seguinte redação: 
 
 3. DO QUADRO DE CARGOS 
... 
 
 
ENFERMEIRO PSF 
N° de vagas – 02 (duas) vagas. 
Requisitos:- Ensino Superior completo em Enfermagem e registro no COREN 
Carga Horária:- 30 horas semanais  
Remuneração:- R$ 3.087,56 (ter mil e oitenta e sete reais e cinqüenta e seis 
centavos) mensais.C.S.19 
Taxa de Inscrição:- R$ R$ 60,00 (sessenta reais) 
 
 
 
ENFERMEIRO AUDITOR 
N° de vagas – 01 (uma) vaga. 
Requisitos:- Ensino Superior completo em Enfermagem e registro no COREN 
Carga Horária:- 30 horas semanais  
Remuneração:- R$ 3.087,56 (ter mil e oitenta e sete reais e cinqüenta e seis 
centavos) mensais.C.S.19 
Taxa de Inscrição:- R$ R$ 60,00 (sessenta reais) 
 
 
... 
 
O ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO fica crescido de: 
 
CONTEÚDO ESPECÍFICO 
... 
ENFERMEIRO PSF 

Enfermagem Fundamental: Administração em Enfermagem; Ética em Enfermagem; 
Exercício Profissional, Pesquisa, História da Enfermagem; Sistematização da 
Assistência de Enfermagem.  Enfermagem em Saúde Coletiva: Sistema Único de 
Saúde; Programas Nacionais de Saúde; Programa de Saúde da Família, prevenção e 
controle das doenças infectoparasitárias, imunopreveníveis e sexualmente 
transmissíveis; epidemiologia e imunização. Saúde do trabalhador em enfermagem.  
Dengue: manual de enfermagem – adulto e criança.  Dengue: Diagnóstico e Manejo 
Clínico – Adulto e Criança Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança 
e Redução da Mortalidade Infantil  Amamentação e uso de medicamentos e outras 
substâncias Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama  Guia de Orientações 
para o Enfermeiro Residente  Guia de vigilância epidemiológica  Manual de Atenção à 
Mulher no Climatério/Menopausa  Manual de Educação em Saúde: Volume 1  Manual 
de estrutura física das unidades básicas de saúde: saúde da família  Manual Técnico 
de Pré-Natal e Puerpério – Atenção Qualificada e Humanizada  Marco legal: saúde, 
um direito de adolescentes  Políticas e diretrizes de prevenção das DST/Aids entre 
mulheres  Posto de Coleta  Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e 
alimentação complementar 



 
ENFERMEIRO AUDITOR 

Auditoria de enfermagem – Aspectos éticos e legais; Código de ética; Lei do exercício 
profissional; Resoluções do COFEN; Auditoria em enfermagem-Objetivos, tipos de 
auditoria, Objetivos da auditoria, Qualidade em auditoria, Sucesso da auditoria em 
enfermagem, Vantagens; Enfermeiro auditor - Perfil, Atribuições; auditoria em contas 
hospitalar - Análise de contas, Pré-análise, Negociação, Evitando glosas; Glosas - 
Definição, Tipos de glosas. Revisão e recursos de glosas; atendimento médico 
hospitalar- Importância do serviço de atendimento ao cliente, Importância do serviço 
de enfermagem, Importância do serviço de faturamento; planos de saúde - Planos 
existentes, Tabelas e suas aplicações, Contratos; qualidade X custos das ações de 
enfermagem nas instituições hospitalares. Aspectos do processo de auditoria de 
Enfermagem; Instrumentos, recursos e critérios do processo de auditoria em 
Enfermagem para análise da conta hospitalar e do prontuário do paciente; Fatores 
Intervenientes do processo de auditoria: aspectos éticos, legislação profissional; 
Negociação de divergências: aprimorando as habilidades pessoais para a resolução 
de situações conflitantes.Atendimento inicial ao politraumatizado: estabelecimento de 
via aérea com estabilização da coluna cervical, circulação e controle de hemorragia, 
Choque hipovolêmico. Reposição volêmica; Ressuscitação Cardiopulmonar; Arritmias 
cardíacas de alto risco avançada; Emergências hipertensivas; Trauma: lesões intra-
abdominais, lesões torácicas. Instalação do sistema de drenagem de tórax; 
Contusões, estiramentos, entorses, fraturas (tipos de fraturas); lesões desportivas, 
traumatismo craniencefálico e traumatismo raquimedular; Atendimento ao paciente no 
Infarto Agudo do Miocárdio; Atendimento ao paciente no Edema Agudo de Pulmão; 
Atendimento ao paciente no Acidente Vascular Encefálico. Estado de mal convulsivo. 
Aplicação da Escala de Glasgow; Hipoglicemis. Cetoacidose Diabética; Assistência na 
prevenção e controle das infeções, técnicas de instalação de bloqueio epidemiológico ( 
isolamento e precauções universais); Feridas e curativos; Administração de 
Medicações; Sondagem gastrintestinal; Cateterismo vesical; Processo e diagnóstico 
de enfermagem; Políticas Públicas de Saúde; Programa Nacional de Imunização; 
Sistema Único de Saúde: diretrizes, princípios, financiamento e controle social; 
Necessidades na Atenção Básica: PSF e PACS; Política de Saúde Mental do Brasil; 
Etapas da vida da mulher: Assistência de enfermagem na gravidez, parto e puerpério; 
Assistência de Enfermagem no Aleitamento Materno; Consulta de enfermagem em 
ginecologia; Doenças sexualmente transmissíveis: DST/AIDS; Proteção à mulher e à 
criança vítimas de violência; Assistência de enfermagem nas diversas etapas do 
desenvolvimento da criança; Prevenção de acidentes na infância. Supervisionar e 
avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento; executar prescrições 
médicas por telemedicina; prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade 
técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos científicos 
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; prestar a assistência de 
enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém nato; realizar partos sem distócia; 
participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em 
urgências, particularmente nos programas de educação continuada; fazer controle de 
qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; subsidiar os 
responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de 
educação continuada da equipe; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código 
de Ética de Enfermagem; conhecer equipamentos e realizar manobras de extração 
manual de vítimas. Executar as ações necessárias ao desempenho da função. 
Prestação e julgamento de contas governamentais. Prestação e julgamento de contas. 
Poder legislativo e Tribunal de Contas do Estado. Aspectos legais, normativos e éticos 
do exercício da profissão. 
... 
Os demais itens não retificados por este Edital permanecem com sua redação original. 
 



Para que não se alegue ignorância faz baixar o presente Edital, 
que será publicado pela imprensa que publica os atos oficiais do Município e, por 
afixação no quadro próprio de avisos da Prefeitura Municipal de Boituva e nos sites 
www.boituva.sp.gov.br e www.alfarassessoria.com.br 
 

 Boituva, aos 13 de agosto de 2013. 
 

EDSON JOSÉ MARCUSSO 
Prefeito Municipal de Boituva 

 
 
 
 


