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PROCESSO SELETIVO N° 1000/14 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Lotação: Coordenação de Enfermagem 

UTI Clínica, UTI Coronariana, UTI Cirúrgica e UTI Pediátrica 

 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Prestar cuidados diretos de enfermagem ao paciente, por delegação e supervisão do 

Enfermeiro. 

 

 PRÉ - REQUISITOS: 

 Certificado de conclusão do Ensino Médio; 

 Certificado de conclusão do Curso de Técnico de Enfermagem; 

 COREN- SP de Técnico de Enfermagem -  será exigido na convocação para ADMISSÃO. 

 Disponibilidade para atuar 40 horas semanais – horário rodízio com plantões; 
     Carga Horária Diurna: 6 horas com plantões de 12 horas 
                                         Turnos = 07hx13h     13hx19h     7hx19h (plantões) 
     Carga Horária Noturna: 12 horas 
                                         Turno: 19hx07h no sistema 12x36 

 Desejável experiência comprovada em Unidade de Terapia Intensiva;  
 

  ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

Inscrição: Pela internet, preencher o formulário on-line AQUI, no período de 28/02/2014 a partir 

das 09h, a 06/03/2014 até 17h, disponível no site do InCor, www.incor.usp.br. 

Avaliação Curricular: A continuidade do candidato no processo seletivo será definida  após 
avaliação curricular. 

Prova Escrita: Serão considerados aprovados nesta etapa os candidatos que obtiverem nota 
mínima de 60 pontos (numa escala de 0 a 100). 

Os candidatos selecionados para prova escrita deverão trazer no dia de sua realização: 
Currículo e cópia simples do comprovante de escolaridade e curso técnico (diploma, histórico 
ou declaração). 

Dinâmica / Entrevista em Grupo: Nota de corte 60 pontos (escala de 0 a 100). 

 

SALÁRIO: R$ 2.373,75 + Benefícios (VA, VT E VR) 

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dGc4VDliNkhQRlQwdUJBRXlXUmlfZ1E6MA
http://www.incor.usp.br/
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 ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão 
aceitas inscrições realizadas pela site do InCor, no período definido. 

 A divulgação do resultado da Avaliação Curricular e convocação para realização da Prova 
Escrita, está prevista para o dia 11/03/2014, no site do InCor (www.incor.usp.br). 

 Atenção: as convocações também poderão ocorrer por e-mail. 

 A realização da prova escrita está prevista para o dia 14/03/2013, às 14h, no Anfiteatro – 
InCor – Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar 44 – Bloco 1 – 2º andar. 

 A comprovação dos Pré-requisitos declarados é obrigatória para participação no Processo 
Seletivo (cópia simples dos comprovantes do Ensino Médio e do Técnico de Enfermagem – 
diploma, histórico ou declaração – anexa ao currículo e entregues no dia Prova Escrita). A 
não apresentação implicará na exclusão da inscrição do candidato. 

 Os requisitos desejáveis, se presentes, serão considerados na avaliação, porém, sua 
ausência não veta a participação do candidato no processo Seletivo. 

 Em caso de igualdade de classificação, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate: Maior nota na Avaliação Técnica; Maior nota na Entrevista 
Individual (quando realizada); Maior número de filhos; For casado. 

 O referido processo seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado por 
mais um ano a critério do Presidente da Banca Examinadora. 

 

 PROGRAMA:  

I - Relações Humanas e Bioética/Ética 
Deveres e direitos / Atitude profissional / Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem 
Princípios da Bioética . 
II - Educação para o Auto Cuidado  
Qualidade de vida e meio ambiente / Saneamento básico / Desenvolvimento do ser humano/  
Necessidades humanas básicas / Princípios de higiene e profilaxia, princípios de nutrição e saúde / 
Saúde Mental. 
III - Organização do Processo de Trabalho em Enfermagem  e Biossegurança 
 Conceito de saúde e doença / História Natural das Doenças / Níveis de assistência à saúde, 
instituições de saúde, processo de trabalho e saúde, profissionais de saúde / Noções de Microbiologia e 
Parasitologia / Higiene e Mecanismos de defesa do corpo humano / Biossegurança / Infecção Hospitalar 
/ Precauções Padrão / Princípios de assepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização / Prontuário do 
paciente /Anotação de Enfermagem / Hospitalização / Unidade de internação. 
IV - Fundamentos do Cuidado  
Introdução à Enfermagem / Noções Básicas de Anatomia e Fisiologia Humana / Necessidade básica do 
ser humano / Equipe de enfermagem / Materiais necessários aos diversos procedimentos de 
enfermagem / Manipulação de material estéril / Técnicas de enfermagem em higiene, conforto e 
segurança do paciente / Técnicas de enfermagem: sinais vitais, identificação do paciente, medidas 
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 antropométricas / Procedimentos de enfermagem que requerem utilização de técnica asséptica: 
curativo e sondas, coleta de exames / Noções de Farmacologia / Noções sobre medicamentos e 
cuidados de enfermagem na sua administração / Cálculos de medicação e gotejamento de soros / 
Noções básicas de exames clínicos, posições para exames e cuidados de enfermagem / Alimentação e 
hidratação / Eliminações / Cuidados com o corpo após morte.  
V - Cidadania e Legislação 
Conceito de Cidadania / Cidadão, Direitos e Deveres do cidadão / Declaração de Direitos Humanos /A 
Constituição e os estatutos – O Estatuto da Criança, e do Adolescente; Estatuto do Idoso / Carta dos 
direitos do paciente / Código de Defesa do Consumidor / Lei do Exercício Profissional de Enfermagem.  
VI - Saúde e Segurança no Trabalho na Área da Saúde 
Direitos do trabalhador; Normas Regulamentadoras (NRs) - Relativas à Segurança e Medicina do 
Trabalho / Saúde e segurança no trabalho / Biossegurança e Fatores de risco no ambiente hospitalar / 
Causas de acidente do trabalho e prevenção de acidentes / Equipamentos de proteção individual (EPI) - 
tipo, uso e  legislação / Cuidados com materias pérfuro-cortantes 
VII - Assistência de Enfermagem a Cliente/Paciente Clínico Cirúrgico 
1 - Conceito, causa, sintomas, tratamentos e cuidados de enfermagem nas afecções: 
Cárdio-pulmonares / Vasculares / Gastro-intestinais / Neurológicas / Hematológicas / Urológicas / 
Músculo – esquelética / Endocrinológicas / Pele. 
2 - Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de Material Esterilizado 

Preparo, acondicionamento e esterilização de material / Atendimento na sala cirúrgica. 
VIII - Prestação de Primeiros Socorros 
Parada Cardiorrespiratória - Suporte Básico de Vida / Cuidados no atendimento em: Ferimentos, 
Hemorragia, Choque, Queimadura, Choque Elétrico /Cuidados no atendimento em: Desmaio e 
Vertigens, Crise Convulsiva, Intoxicação, Obstrução por Corpo Estranho/Asfixia, Afogamento, Picada de 
Animais Peçonhentos / Cuidados com imobilização: fratura, entorse, luxação / Transporte da vítima. 
IX - Saúde Coletiva  
Noções das doenças transmissíveis, focos de contaminação /Vias de transmissão, medidas de 
prevenção, controle e tratamento / Programa Nacional de Imunização. 
X - Assistência de Enfermagem a Criança/Adolescente/a Jovem/e a Mulher  
Noções de fisiologia, psicologia e patologias comuns na mulher, criança e adolescente / Cuidados de 
Enfermagem ao recém-nascido / Cuidados de Enfermagem à criança com afecções clínicas e 
cirúrgicas. 
Cálculos e administração de medicamentos em Pediatria – fracionamento de doses / Sexualidade e 
saúde reprodutiva / Comportamento de risco na criança e no adolescente – dependência química, 
delinqüência. 
Desnutrição / Gestação, parto, puerpério e aborto /Pré-Natal. 
XI – Língua Portuguesa 
Regras Gramaticais e de Ortografia. 


