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1° RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIFAINA, no exercício de suas atribuições que lhe são conferidas 

por lei, considerando o subitem 13.21 do Edital do Concurso Público n° 01/2011 de 23 de Setembro 

de 2011, torna público a 1° RETIFICAÇÃO, conforme o abaixo disposto: 

 

 

I - O item 7.1 do Capítulo VII, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Técnicas Fundamentais em Enfermagem: Registro de 

Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais (TPR/PA), peso, altura, mobilização, higiene 

corporal, controle hídrico, administração e preparo de medicamentos; orientações pertinentes ao 

autocuidado, promoção do conforto físico, auxílio em exames e coleta de materiais para exames. Lei 

do exercício profissional: Decreto que regulamenta a profissão; código de ética do profissional de 

Enfermagem; Legislação do Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: Participar da vigilância 

epidemiológica, imunizações, programas de atenção à saúde do adulto, mulher, criança e 

adolescente; conhecer doenças infectoparasitárias e demais patologias atendidas na rede básica; 

Atentar para a importância das ações educativas a respeito de higiene e saneamento básico e suas 

implicações com a saúde. Noções de Enfermagem Médico-cirúrgica:Assistência a pacientes 

portadores de doenças crônicas (hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma, bronquite, 

pneumonia). Assistência ao paciente cirúrgico e possíveis complicações. Atuação no Centro 

Cirúrgico, circulando, e na recuperação anestésica, assim como atuar no processamento de artigos 

hospitalares, conhecendo as rotinas de esterelização, preparo de material e prevenção de infecção 

hospitalar. Noções de Enfermagem Materno- Infantil: Assistência ao pré-natal/pré-parto/puerpério; 

cuidados imediatos com recém-nascido, e seu conforto, higiene, segurança e alimentação. Cuidados 

com recém-nascido filho de cliente com patologias de bases com diabetes mellitus e hipertensão 

arterial. Noções de Enfermagem em Pronto-Socorro: Reconhecer situações que envolvam pacientes 

em risco de vida, auxiliando-os com técnicas científicas. Ética profissional.Constituição Federal do 

Brasil de 1988. 

 

 

II - Permanecem inalterados os demais itens e subitens do referido edital, entrando em vigor na 

data de sua publicação. 

 

 

 

Rifaina, aos 28 de Setembro de 2011. 

 

 

 

HUGO CÉSAR LOURENÇO 

PREFEITO MUNICIPAL 


