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 1.  DENOMINAÇÃO DO CARGO:  ENFERMEIRO 
 NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO:  E 

 Observação: 
 A  descrição  dos  cargos Técnico-Administra�vos  em  Educação  que  fazem  parte  do  Edital 
 70/2021-R  é  provisória,  devendo  ser  u�lizada  apenas  como  referência,  uma  vez  que 
 o   O�cio-Circular  nº  1  2017  COLEP  CGGP  SAA-MEC  –  Carreira  PCCTAE   ,  de  14  de  março  de  2017, 
 tornou  sem  efeito  o  O�cio-Circular  nº  15/2005/CGGP/SAA/SE/MEC,  de  28  de  novembro  de 
 2005, que  tratava  da  descrição  dos  cargos  constantes  no  Plano  de  Carreira  dos  Cargos 
 Técnico-Administra�vos em Educação – PCCTAE. 

 Até  que  ocorra  a  publicação  pelo  Ministério  da  Educação  do  regulamento  dos  cargos  do 
 Plano de  Carreira  dos  Cargos  Técnicos-Administra�vos  em  Educação  –  PCCTAE  de  que  trata  a 
 Lei  nº  11.091  de  2005,  deverão  ser  observadas  as  descrições  dos  cargos  constantes  no Plano 
 Único  de  Classificação  e  Retribuição  de  Cargos  e  Empregos  – PUCRCE  –  Decreto  nº  94.664  de 
 1987. 

 2.  DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Planejar,  organizar,  executar  e  avaliar  os  serviços  e  a  assistência  de  enfermagem, 
 empregando  processos  de  ro�na  e/ou  específicos,  para  promover  a  proteção  e  a 
 recuperação  da  saúde  individual  e  cole�va,  bem  como  tarefas  rela�vas  à  observação,  ao 
 cuidado,  à  educação  sanitária  de  toda  clientela  assis�da,  prescrição  de  medicamentos 
 estabelecidos,  administração  de  medicamentos  e  tratamento  prescritos  e/ou  a  aplicação  de 
 medidas  para  prevenção  e  controle  sistemá�co  de  doenças  e  infecção  hospitalar.  Assessorar 
 nas a�vidades de ensino, pesquisa e extensão. 

 3.  ATIVIDADES TÍPICAS: 

 Direção  do  órgão  de  enfermagem  integrante  da  estrutura  básica  da  ins�tuição  de  saúde  e 
 chefia  de  serviço  e  de  unidade  de  enfermagem.  Organização  e  direção  dos  serviços  de 
 enfermagem  e  de  suas  a�vidades  técnicas  e  auxiliares.  Planejamento,  organização, 
 coordenação,  execução  e  avalização  dos  serviços  de  assistência  de  enfermagem.  Consultoria, 
 auditoria  e  emissão  de  parecer  sobre  matéria  de  enfermagem.  Admi�r  pacientes.  Consulta 
 de  enfermagem.  Prescrição  da  assistência  de  enfermagem.  Cuidados  diretos  de  enfermagem 
 à  pacientes  graves  com  risco  de  vida.  Cuidados  de  enfermagem  de  maior  complexidade 
 técnica  e  que  exijam  conhecimentos  de  base  cien�fica  e  capacidade  de  tomar  decisões 
 imediatas.  Par�cipação  no  planejamento,  execução  e  avaliação  da  programação  de  saúde. 
 Par�cipação  na  elaboração,  execução  e  avaliação  dos  planos  assistenciais  de  saúde. 
 Prescrição  de  medicamentos  estabelecidos  em  ro�na  aprovada  pela  ins�tuição  de  saúde. 
 Par�cipação  em  projetos  de  construção  ou  reforma  da  unidade  de  internação.  Prevenção  e 
 controle  sistemá�co  da  infecção  hospitalar  e  de  doenças  transmissíveis  em  geral.  Prevenção 
 e  controle  sistemá�co  de  danos  que  possam  ser  causados  à  clientela  durante  a  assistência  de 
 enfermagem.  Assistência  de  enfermagem  a  gestante,  parturiente  e  puerpera. 
 Acompanhamento  da  evolução  e  do  trabalho  de  parto.  Execução  do  parto  sem  distorcia. 
 Educação  visando  à  melhoria  de  saúde  da  população  assis�da.  Composição  de  comissão 
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 julgadora  para  exames  em  disciplinas  específicas  de  enfermagem,  na  seleção  de  pessoal, 
 inclusive  técnico  e  auxiliar  para  cargo  e  emprego.  Cumprir  ordens  de  serviço,  portaria  e 
 regulamento  da  ins�tuição.  Executar  as  diversas  tarefas  de  enfermagem,  como 
 administração  de  medicamentos  por  via  venosa,  oral  e/ou  parenteral,  além  de  tratamentos 
 específicos  como  quimioterapia,  superalimentação  parenteral  e  outros,  controle  de  pressão 
 venosa  e  arterial,  monitorização  de  pacientes  com  respiradores  ar�ficiais.  Prestar  cuidados 
 de  conforto,  movimentação  a�va  e  passiva,  aplicação  de  diálise  peritoneal,  gesoterapia, 
 cateterismo,  ins�lações,  lavagens  do  estômago,  vesical  e  outros  tratamentos.  Executar 
 tarefas  complementares  ao  tratamento  médico  especializado  em  casos  de  cateterismo 
 cardíaco,  transplante  de  órgãos,  hemodiálise  e  outros.  Efetuar  teste  de  sensibilidade, 
 aplicando  substâncias  alergênicas.  Fazer  cura�vos,  mobilizações  especiais.  Ministrar 
 medicamentos  e  tratamentos  em  situações  de  emergência.  Adaptar  o  paciente  ao  ambiente 
 hospitalar  e  aos  métodos  terapêu�cos  que  lhe  são  aplicados  bem  como  orientar  para  o  auto 
 cuidado após alta. 

 NA ÁREA ADMINISTRATIVA: 

 Prever  recursos  humanos  e  materiais  de  consumo  permanente,  para  os  serviços  de 
 enfermagem.  Elaborar  escalas  de  serviço  e  atribuições  diárias,  coordenar  e  supervisionar  o 
 pessoal  ou  equipe  de  enfermagem.  Requisitar  e  controlar  medicamentos  em  geral,  incluindo 
 psicotrópicos e entorpecentes. 

 NA ÁREA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA 

 Responsabilizar-se  pelo  aperfeiçoamento  técnico  e  cultural  do  pessoal  sob  sua  orientação  e 
 supervisão.  Elaborar  programas  de  educação  para  a  saúde,  para  grupos  de  risco  como: 
 hipertensos,  diabé�cos,  tuberculosos,  gestantes,  grupo  infanto-juvenil  entre  outros,  seja  a 
 nível  ambulatorial,  nos  hospitais  ou  na  comunidade.  Realizar  pesquisas  que  visem  o 
 desenvolvimento  da  profissão  e  a  melhoria  da  assistência  prestada  ao  cliente.  Par�cipar  de 
 pesquisas,  como  elemento  integrante  da  equipe  de  saúde.  Executar  outras  tarefas  de  mesma 
 natureza e mesmo nível de dificuldade. 

 4.  REQUISITOS: 

 a.  ESCOLARIDADE: Curso Superior de Enfermagem. 
 b.  HABILITAÇÃO  PROFISSIONAL:  Registro  no  Conselho  Competente,  nos  termos  da  Lei  nº 
 3.268,  de  30  de  setembro  de  1957,  alterada  pela  Lei  nº  11.000/2004;  bem  como  do  Decreto 
 nº 85.878, de 19 de julho de 1958. 

 5.  ESTRUTURA DO CONCURSO: 

 O  concurso  para  este  cargo  constará  de  uma  prova  obje�va  com  40  questões,  sendo  20 
 (vinte)  questões  de  Conhecimentos  Gerais,  valendo  1,00  (um)  ponto  cada,  e  20  (vinte) 
 questões  de  Conhecimentos  Específicos,  valendo  3,00  (três)  pontos  cada,  totalizando  80 
 (oitenta) pontos. 
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 A  prova  obje�va  compreenderá:  20  questões  de  Conhecimentos  Gerais  (5  questões  de 
 Língua  Portuguesa,  5  questões  de  Raciocínio  Lógico  e  Quan�ta�vo,  5  questões  de  Legislação 
 e 5 questões de Informá�ca) e 20 questões de Conhecimentos Específicos. 

 6.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS GERAIS: 

 Disponível no sí�o eletrônico do concurso. 

 7.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 1.  Sistema Único de Saúde (Lei n. 8080/1990 e 8142/1990). 

 2.  Legislações  em  Enfermagem:  Lei  do  Exercício  Profissional  -  Lei  nº  7.498/86;  Decreto  nº 
 94.406/87;  Novo  Código  de  É�ca  dos  Profissionais  de  Enfermagem  –  Resolução  COFEN  nº 
 564/2017;  Sistema�zação  da  Assistência  de  Enfermagem  e  a  implementação  do  Processo 
 de Enfermagem - Resolução COFEN nº 358/2009. 

 3.  Vigilâncias  em  Saúde:  vigilância  epidemiológica,  vigilância  sanitária  e  ambiental,  vigilância 
 à saúde do trabalhador. 

 4.  Biossegurança. 

 5.  Segurança do paciente. 

 6.  Fundamentos de enfermagem: Semiologia e Semiotécnica. 

 7.  Assistência  de  enfermagem  ao  paciente  clínico  e  ou  cirúrgico,  adulto  e  idoso,  acome�dos 
 por  doenças:  cardiovasculares,  respiratórias,  diges�vas,  endócrinas,  renais,  neurológicas, 
 hematológicas, gênito-urinárias, lesões de pele e infecções sexualmente transmissíveis. 

 8.  Atendimento pré-hospitalar: Primeiros Socorros e Suporte Básico de vida. 

 9.  Urgência e emergência: Suporte Avançado de Vida. 

 10.  Polí�ca Nacional de Atenção Básica. 

 11.  Programas  do  Ministério  da  Saúde.  Atenção  Básica:  Saúde  do  trabalhador  e  da 
 trabalhadora;  Saúde  Mental;  Saúde  do  Homem;  Estratégias  para  o  cuidado  da  pessoa  com 
 doença crônica (diabetes melitus, hipertensão arterial sistêmica e obesidade). 
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