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Concurso Público 01/2013 

 
RETIFICAÇÃO II DO EDITAL DE ABERTURA 

 
O Prefeito Municipal de Dois Córregos, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos inciso IX do Art. 
37 da Constituição Federal, resolve RE-RETIFICAR o Edital de Abertura do Concurso Público 01/2013, no que diz respeito 
ao programa de Conhecimentos Específicos para o emprego de Técnico de Enfermagem. 
 
Onde se lê : 

Técnico em Enfermagem 
CE - Conhecimentos Específicos do Emprego: Conhecimentos da Área: Lógica de programação: Algoritmos, Estruturas 
de Controle, Estrutura de dados; Desenvolvimento de aplicações: princípios de engenharia de software, modelos de 
desenvolvimento, análise e técnicas de levantamento de requisitos, análise e projeto estruturados, análise e projetos, 
análise essencial e projeto de sistemas, ciclos de vida de um software; Sistema Operacional Windows (XP e Vista): 
conceitos, instalação, configurações, compartilhamento de recursos, modos de utilização; Sistema Operacional Linux: 
conceitos, GNU, arquitetura, componentes, instalação, configurações, permissões de acesso, servidores, gerenciamento de 
recursos e serviços, comandos; Redes de Computadores: conceitos de comunicação de dados, meios de comunicação, 
componentes e dispositivos de rede, tipos de rede, arquiteturas, protocolos, sistemas operacionais de rede, conceitos de 
Internet e Intranet; Segurança de Redes: Firewall, Criptografia, Certificação Digital e Antivírus; Banco de Dados: Conceitos 
e arquitetura para sistemas de banco de dados: características de um SGBD, modelagem de dados e projeto de banco de 
dados para ambiente relacional; Normalização de dados: conceitos, primeira, segunda e terceira formas normais. 
Linguagens SQL (ANSI) e PL/SQL: Conceitos gerais, principais instruções de manipulação de dados, noções de procedures, 
functions triggers, restrição, integridade, segurança em banco de dados. Backup e restauração de dados. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
Leia-se: 

Técnico em Enfermagem 
CE - Conhecimentos Específicos do Emprego: Participação na programação de enfermagem. Execução de ações 
assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro; ações educativas aos usuários dos serviços de saúde; 
ações de educação continuada; atendimento de enfermagem em urgências e emergências; atendimento de enfermagem 
nos diversos programas de saúde da criança, da mulher, do adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo e 
esterilização de material, instrumental, ambientes e equipamentos. Controle de abastecimento e estoque de materiais 
médico-hospitalares e medicamentos. Participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau 
auxiliar. Participação na equipe de saúde. Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do cargo.Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
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