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EDITAL Nº 003/2020 – RETIFICA O EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2020 

 
  A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- PI, publica as seguintes alterações ao Edital de 
abertura Nº 001/2020, que serão incorporadas ao edital. 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO SAÚDE) 

LINGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de 

letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo 

verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. 

Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 

período.  Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.  Relações de subordinação entre 

orações e entre termos da oração.  Concordância verbal e nominal.  Regência verbal e nominal.  Emprego do sinal 

indicativo de crase. Colocação dos pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto.  Significação das 

palavras. 

  CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR SAÚDE  

LINGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de 

letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo 

verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. 

Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 

período.  Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.  Relações de subordinação entre 

orações e entre termos da oração.  Concordância verbal e nominal.  Regência verbal e nominal.  Emprego do sinal 

indicativo de crase. Colocação dos pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto.  Significação das 

palavras. 

 

  CARGOS DE PROFESSOR  

LINGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de 

letras e divisão silábica. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo 

verbais. Alfabeto. Sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Tonicidade. Sinais de pontuação. 

Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. Domínio da estrutura morfossintática do 

período.  Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.  Relações de subordinação entre 

orações e entre termos da oração.  Concordância verbal e nominal.  Regência verbal e nominal.  Emprego do sinal 

indicativo de crase. Colocação dos pronomes átonos. Reescrita de frases e parágrafos do texto.  Significação das 

palavras. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

ENFERMEIRO PLANTONISTA: Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos no 

pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem à pessoas com feridas; Assistência de enfermagem a 

pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, cardiológico, 

circulatório – hematológico, musculoesquelético, reprodutor, neurológico, endocrinológico; Aspectos psicossociais 

da hospitalização do adulto e do idoso; Assistência de Enfermagem ao paciente em situações de Urgência e 
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Emergência; Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco; Conhecimento sobre Técnicas de Enfermagem: 

Aplicação dos princípios técnico-científicos na execução de procedimentos de enfermagem; Procedimentos de 

enfermagem; Enfermagem em Saúde Pública: Sistema de Saúde no Brasil; políticas públicas relacionadas à alta 

complexidade e de humanização da assistência; Principais indicadores de saúde; Vigilância epidemiológica; Doenças 

transmissíveis; Saneamento do meio ambiente; Saúde ocupacional; Consulta de enfermagem/visita domiciliar; 

Administração de Enfermagem: Funções administrativas: planejamento, liderança, controle e tomada de decisões; 

Gestão de pessoas; Gestão de recursos materiais em saúde; Relacionamento com o paciente, família, grupos e equipe 

de trabalho; Processo de trabalho em saúde e enfermagem; Controle de Infecção Hospitalar: Método de aplicação, 

controle e prevenção de infecção hospitalar; Biossegurança; Processamento de artigos hospitalares; Suporte 

Nutricional: Assistência de enfermagem na terapia enteral e parenteral; Segurança do paciente: conceitos, metas, 

diretrizes. Principais Medicamentos distribuídos pelo Governo: Efeitos, indicação, reações adversas, 

contraindicações, mecanismo de ação. Central de material; Controle de avaliação dos meios de esterilização físico e 

químico. Assistência de enfermagem nas emergências médicas; Parada cardiorrespiratória; Edema agudo de pulmão; 

Politrauma; Envenenamento; Queimadura; Choque; Hemorragias. Estatuto da criança e do adolescente. Estatuto do 

Idoso, Ética e legislação aplicada à enfermagem: Código de deontologia; Entidade de classe; Lei do exercício 

profissional. Princípios científicos aplicados à Enfermagem: nutrição e hidratação; Eliminações; Higiene e conforto. 

Sono e repouso; Assepsia; Administração de medicamentos. Curativos e bandagens; Cuidados dispensados ao 

paciente terminal; Medicação. Enfermagem e Saúde Pública: imunização; Saneamento básico; Vigilância 

epidemiológica; Conceito, medidas de controle das doenças transmissíveis; estatísticas vitais (indicadores de saúde). 

Princípio de Administração no serviço de enfermagem: Planejamento; Organização; Direção; Coordenação; 

Supervisão e Avaliação. Processo de enfermagem. Enfermagem no controle de infecção hospitalar. Medidas de 

prevenção; Precauções universais. Clínica médica: assistência de enfermagem a pacientes com afecções nos 

sistemas; Músculo esquelético. Endócrino; Cardiovascular; Neurológico; Gástrico. Nefrológico; Urológico; 

Respiratório. Assistência de enfermagem a pacientes psiquiátricos. Assistência de enfermagem a paciente com 

doenças infectocontagiosa e sexualmente transmissíveis. A Gestão do SUS; Normas Operacionais Básicas do SUS - 

NOB /1991; NOB / 1993; NOB / 1996. - NOAS / 2001; Atenção Primária e Promoção da Saúde. Educação em Saúde, 

Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o SUS. Programa Estratégia Saúde da Família – 

PSF (Programa Saúde da Família). Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF.  

 

ENFERMEIRO PSF: Princípios científicos de anatomia, fisiologia e farmacologia; Direitos Humanos: Direitos da criança, 

do adolescente e do idoso; Bases Teóricas da Assistência de Enfermagem: Teorias de Enfermagem; Processo de 

enfermagem/sistematização da assistência de enfermagem; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de 

Enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério – normal e complicações; Enfermagem, 

ginecologia e obstetrícia: assistência de enfermagem ao recém-nascido; Na gestação, com patologia obstetrícia; No 

puerpério. Assistência de enfermagem ao recém-nascido normal e de alto risco; Assistência de Enfermagem ao 

recém-nascido com problemas clínicos nos sistemas: respiratório, cardiológico, neurológico, hematológico e 

gastrointestinal e com má formação congênita e alterações genéticas. Assistência de enfermagem à criança das 

diversas faixas de desenvolvimento (puericultura); Assistência de enfermagem à criança com problemas clínicos nos 

sistemas: gastrointestinal, respiratório, circulatório–hematológico, músculo–esquelético, neurológico, urinário. 

Aspectos psicossociais da hospitalização infantil, Sinais Vitais, Temperatura, Pulsação, Respiração, Pressão Arterial, 

Procedimentos em Unidades Básicas de Saúde. Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, 

protozoários e artrópodes). Doenças Transmissíveis. Saneamento Básico. Enfermeiro: Evolução histórica da saúde 

pública. Níveis de Prevenção da doença. Noções de Epidemiologia; Saneamento básico; Educação em saúde; Reforma 

Sanitária. Principais Programas de Saúde: Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher; Programa Nacional 
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de Imunização; Programa de Controle de Hipertensão e Diabetes e Programa de Pré-natal; Planejamento Familiar; 

Saúde da Criança e do Adolescente; Saúde do Trabalhador; Saúde do Adulto e do Idoso; DST e AIDS; Tuberculose; 

Hanseníase; Programa Nacional de Imunização; Saúde Mental e o CAPS. Processo de Trabalho em saúde; 

Planejamento Organização e Gerência de Serviços de Saúde. Supervisão e Avaliação da Qualidade da Assistência e 

do Serviço de Enfermagem. Aspectos históricos, éticos e legais do exercício profissional: Princípios éticos e legais da 

prática profissional. Código de deontologia e o processo ético de transgressões e penalidades. Competências do 

Enfermeiro. Código de Ética. (Lei do Exercício Profissional.). Estatuto da Criança e do Adolescente. Atenção Primária 

e Promoção da Saúde. Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde para o 

SUS. Programa Estratégia Saúde da Família – PSF (Programa Saúde da Família). Núcleo de Apoio a Saúde da Família-

NASF. 

 

 


