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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO)
Atividades específicas inerentes ao cargo descritas no Anexo I – das atribuições do cargo, Legislação do
SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Políticas
públicas em saúde e sua evolução histórica. Lei orgânica de saúde a partir da Constituição Federal de
1988. Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e controle de infecções. Princípios da Infecção
Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Prevenção de agravos. Atuação
da Enfermagem na detecção e no controle de doenças; Introdução à Enfermagem: origem e evolução da
Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da Enfermagem. Fundamentos e exercício da
enfermagem: Lei do exercício profissional - análise crítica. Código de Ética. O exercício da enfermagem:
Teorias em enfermagem. Enfermeiro como líder e agente de mudança. Concepções teórico-práticas da
assistência de enfermagem. Administração dos serviços de enfermagem, Organização dos serviços de
enfermagem. Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem. Técnicas básicas de
Enfermagem. Enfermagem em equipe - dimensionamento dos recursos humanos. Enfermagem,
enfermeiro, tomada de decisão na administração da assistência e do serviço. Enfermagem na auditoria
dos serviços e da assistência. Enfermagem Médico–Cirúrgica: 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. Atuação de
enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de Material; Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria:
Atendimento de enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e período
neonatal; Normas, protocolos e manuais do Ministério da Saúde para atuação em: programa nacional de
imunizações, saúde da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, IST e AIDS, hanseníase,
tuberculose, hipertensão, diabetes, saúde mental, dengue, febre amarela. Doenças preveníveis por
imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, Administração e Validade,
composição, vias e locais de aplicação. Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem.
Legislação.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.
- BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção e
recuperação da saúde e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
- Código de Ética Profissional.
- Publicações do Ministério da Saúde que disponham sobre os conteúdos indicados.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de
Saúde.
- Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as
políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. - Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de
setembro de 2017. Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de
Saúde.
- Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as ações e
os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
- Lei Complementar 25/2011 - Dispõe sobre o Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do
Município de Paial-SC e atualizações posteriores.
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