
Errata nº 001 – Edital do Processo Seletivo nº 001/2022 

Fica alterada a relação dos conteúdos específicos para o cargo de Enfermeiro, do Edital do 

Processo Seletivo nº 001/2022, conforme segue: 

 

Enfermeiro 

- Políticas públicas de saúde e a ação/contribuição do enfermeiro; 
- Questões relativas ao cargo na UBS, ESF, PSF, PSE (Programa de Saúde na Escola) e suas 
atribuições em geral na área da saúde; 
- Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; 
- Doenças infecciosas imunopreviníveis; 
- Consulta de enfermagem e trabalho educativo com grupos; 
- Assistência de enfermagem nas ações de vigilância epidemiológica: imunização (esquema básico 
recomendado pelo Ministério da Saúde, rede de frios), ações de prevenção e controle (notificação 
compulsória, investigação epidemiológica, ações de bloqueio, ações educativas); 
- Assistência de enfermagem à saúde da mulher, com ênfase a prevenção e controle do câncer 
cérvico uterino e de mama, climatério, menopausa, planejamento familiar; 
- Assistência de enfermagem no pré-natal, parto, puerpério e ao recém-nascido; 
- Aleitamento materno; 
- Assistência de enfermagem à saúde da criança e do adolescente; 
- Assistência de enfermagem ao adulto; 
- Procedimentos de assepsia e antissepsia; 
- Precauções universais; 
- Fundamentos de enfermagem; 
- Organização dos serviços de saúde no Brasil - Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e 
controle social; 
- Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS; 
- Saúde complementar; 
- Políticas/Programas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política 

Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de Humanização; Programa de Humanização no Pré- 
natal e Nascimento; Política Nacional de Promoção da Saúde; Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares no SUS; Programa de Agentes Comunitários de Saúde; 
- Epidemiologia e Indicadores de Saúde; 
- Sistemas de Informação em Saúde; 
- Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória; 
- Leis Federal nº 8080/02, Lei orgânica da saúde e Lei nº 8142/02 da participação da comunidade na 
gestão do SUS (e suas atualizações); 
- Legislação Vigilância Sanitária: ANVISA – Portaria SVS/MS nº 344/98 (e atualizações);  
- Portaria 395/94 sobre lixo hospitalar (e atualizações); 
- Higiene e segurança no trabalho; 
- Código de Ética de Enfermagem; 
- Atribuições relativas ao cargo. 

 

Arroio Trinta – SC, em 31 de março de 2022. 
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