PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE NOVA ESPERANÇA
ESTADO DO PARANÁ
PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº 03/2016
O Prefeito do Município de Nova Esperança, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em
conformidade com a Constituição Federal, Lei Municipal n°1632/05, Lei Municipal nº1633/05, Lei Municipal nº1634/05 e demais disposições atinentes à
matéria, TORNA PÚBLICA o PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO do Concurso para Emprego Público nº 03/2016, nos seguintes termos:
Art. 1º Fica RETIFICADO a Tabela 3.1 do Edital de Abertura do Concurso para Emprego Público nº 03/2016, no que diz respeito a requisitos mínimos
para os empregos AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (PSB) e AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PSF), nos seguintes termos:
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (PSB)
Onde se Lê: ENSINO FUNDAMENTAL;
Leia-se: ENSINO FUNDAMENTAL E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PSF)
Onde se Lê: ENSINO FUNDAMENTAL;
Leia-se: ENSINO FUNDAMENTAL E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE

Art. 2º Fica RETIFICADO a Tabela 3.2 do Edital de Abertura do Concurso para Emprego Público nº 03/2016, no que diz respeito a requisitos mínimos
para o emprego de TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL (PSB) nos seguintes termos:
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL (PSB)
Onde se Lê: ENSINO MÉDIO E CURSO ESPECÍFICO NA ÁREA;
Leia-se: ENSINO MÉDIO E CURSO ESPECÍFICO NA ÁREA E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE.
Art. 3º Fica ACRESCIDO no ANEXO II do Edital de Concurso para Emprego Público nº 03/2016 – dos Conteúdos Programáticos, para os empregos de
Auxiliar de Consultório Dentário (PSB) e Auxiliar de Enfermagem (PSF), conhecimentos específicos. A Tabela passa a redigir o seguinte
texto/conteúdo:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (PSB)
: Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos
odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico,
postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos
utilizados em Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais
odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos em Odontologia. Placa
bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a
saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles – conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de
saúde e prevenção da ocorrência das patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PSF)
Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito.
Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e
agonizantes e preparo do corpo pós-morte. Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico-cirúrgica,
pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto-parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de
vacinas, esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao
conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem de conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas
básicas: sinais vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e
sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do técnico de
enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós-operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras,
insuficiência respiratória e ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do
puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino e mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de
Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de
Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.
Art. 4º Este Termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Nova Esperança, 08 de abril de 2016.
GERSON ZANUSSO
PREFEITO MUNICIPAL
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