
 

MISSÃO SAL DA TERRA – UBERLÂNDIA 
Edital de Processo Seletivo nº 01/2020 

Organização: Supere Gestão e Marketing / IDEAP – Instituto de 
Desenvolvimento Social, Empresarial e de Administração Pública 

A MISSÃO SAL DA TERRA, CNPJ nº 20.734.604/00019-06, através do seu Coordenador de Talentos 

Humanos, conforme atribuições em regimentos internos, torna público a 2ª RETIFICAÇÃO do Edital de 

Processo Seletivo nº 01/2020, que objetiva alterar os seguintes conteúdos: 

 

 Inclusão do Cargo de Técnico de Enfermagem - PSF. 

 

 

 

5.2 DA PROVA PRÁTICA 

 
5.2 Haverá Prova Prática de caráter Eliminatório, para os candidatos aos cargos de Técnico de Enfermagem e 
Técnico de Enfermagem - PSF que tiverem sido aprovados e melhores classificados na Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha, conforme subitem 5.1.6, dentro do quantitativo de até 5 (cinco) vezes o número de vagas para o 
cargo, respeitados os empates na última posição. Acontecendo empate na última colocação da lista dos 
aprovados serão convocados os candidatos que tiverem a mesma pontuação. Os candidatos que não forem 
convocados para essa prova estarão automaticamente eliminados do Processo Seletivo. 

 

ANEXO I 
 

CARGOS, VAGAS, QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, 
JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTO INICIAL E TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 

CÓD. CARGO VAGAS 
VENCIMENTO 

INICIAL EM 
REAIS 

CARGA 
HORÁRIA 
(MENSAL) 

REQUISITOS MÍNIMOS 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(EM REAIS) 

03 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 

PSF 
40+CR R$       1.924,14 200H 

Ensino Médio Completo + 
Curso Técnico em 

Enfermagem + Registro no 
Órgão/Conselho de Classe 
competente + Prova Prática 

R$ 60,00 

TOTAL DE VAGAS 
90 + CR 

(Cadastro 
Reserva) 
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ANEXO II 
 

CARGOS, TIPOS DE PROVAS, ESCOLARIDADE, QUANTIDADE DE QUESTÕES E PESO. 

 

CARGOS PROVAS 
Nº DE 

QUESTÕE
S 

PESO DAS 
QUESTÕES 

 
(...) 
 

 Técnico de Enfermagem - PSF 
 

 
 

Língua Portuguesa 
Informática 
Específica 

 
 

Ensino Médio / Técnico 
Completo 

 

 
 

10 
10 
10 
 

 
 

01 
01 
02 

 

 
ANEXO IV 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  
 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO 

 
 (...) 
 

 Técnico de Enfermagem - PSF 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO: Leitura e Literatura; Diferenças 
entre padrões da linguagem oral e da linguagem escrita; norma culta; Discurso e texto: texto e elementos 
constitutivos do contexto de produção; Gêneros do discurso: estrutura, sequências discursivas; marcas 
linguísticas; Práticas de leitura e produção de texto; O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e 
fatores de coerência; A formação de leitores e produtores de texto; Análise e reflexão sobre o uso da língua; 
Fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos; Encontros 
Consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia (regras do novo acordo ortográfico): Conceitos básicos; 
Acentuação: Conceitos básicos de acordo com a Nova Norma Ortográfica; Acentuação tônica; Acentuação 
gráfica; Aspectos genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As regras especiais; Hiatos; Ditongos; 
Formas verbais seguidas de pronomes; Acentos diferenciais; Morfologia: Estrutura e Formação das palavras; 
Conceitos básicos; Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos; Sufixos; Tipos de 
Composição; Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classe de Palavras; Sintaxe: Termos Essenciais da 
Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Período; Sintaxe de Concordância; 
Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Sinais de 
Pontuação; Problemas Gerais da Língua Culta: O uso do hífen; O uso da Crase; Interpretação e análise de 
Textos; Tipos de Comunicação: Descrição; Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Qualidades e defeitos de 
um texto; Coesão e coerência Textuais; Estilística: Figuras de linguagem; Vícios de Linguagem. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO: Componentes de um 
computador: processadores, memória e periféricos mais comuns; dispositivos de armazenagem de dados; 
propriedades e características. Arquivos digitais: documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos; principais 
padrões e características. Arquivos PDF. Sistema operacional Windows: manipulação de janelas, programas e 
arquivos; instalação e desinstalação de programas; principais utilitários; telas de controle e menus típicos; 
mecanismos de ajuda; mecanismos de busca. Editores de texto: formatação, configuração de páginas, 
impressão, títulos, fontes, tabelas, corretores ortográficos, manipulação de figuras, cabeçalhos, rodapés, 
anotações e outras funcionalidades de formatação. Manipulação de arquivos: leitura e gravação; controle de 
alterações; uso de senhas para proteção. Formatos para gravação. Mala direta. Macros. Impressão. Criação e 
manipulação de formulários. MS Word 2007 BR ou superior. Planilhas: criação, manipulação de dados, fórmulas, 
cópia e recorte de dados, formatação de dados e outras funcionalidades para operação. Manipulação de 
arquivos: leitura e gravação. Macros. Impressão. Importação e exportação de dados. Proteção de dados e 
planilhas. MS Excel 2007 BR ou superior. Internet: conceitos gerais e funcionamento. Endereçamento de 
recursos. Navegação segura: cuidados no uso da Internet; ameaças; uso de senhas e criptografia; tokens e 
outros dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes. Navegadores (browsers) e suas principais funções. 
Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chrome. Firefox. Internet Explorer. E-mail: utilização, caixas de 
entrada, endereços, cópias e outras funcionalidades. Transferência de arquivos e dados: upload, download, 
banda, velocidades de transmissão. FTP. Webmail. Conexão de computadores em rede: Wi-Fi, rede local, 
características e aplicações. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM - PSF: Lei do Exercício Profissional de Enfermagem e Código de Ética da Enfermagem. 
Atuação do técnico de enfermagem no Programa Saúde da Família. Registro de Enfermagem, com evolução do 
paciente, sinais vitais (T/P/R/PA), peso, altura, circunferências corporais, mobilização, higiene corporal, controle 
hídrico e hidratação, preparo e administração de medicamentos; Orientações pertinentes ao auto cuidado, 
promoção do conforto físico, auxílio em exames e coleta de materiais para exames. Procedimentos para 
vacinação: organização e procedimentos técnicos da sala de vacina e calendário nacional de vacinação atual. 
Princípios da administração de medicamentos: vias, doses, técnicas e cuidados de enfermagem. Feridas: 
cuidados de enfermagem relacionados ao tratamento e prevenção de lesões cutâneas. Cuidados básicos de 
enfermagem na atenção à saúde do recém-nascido, criança, adolescente, mulher, homem, adulto e idoso, 
normal e com agravos à saúde. Atendimento em primeiros socorros. Cuidados básicos na atenção e controle 
das doenças infectocontagiosas. Epidemiologia, prevenção e controle de infecções. Processos de desinfecção, 
preparo e esterilização de materiais. Humanização da assistência. Saúde mental no SUS. 

 

ANEXO V 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PSF 

 
Descrição Sumária:  
 
Compreende o cargo que se destina a realizar ações assistenciais de enfermagem, participando do planejamento da 
programação de assistência de enfermagem desenvolvidas na Unidade de Atenção Primária, nos domicílios e na comunidade, 
acompanhando os indivíduos e sua família expostos as situações de risco, visando aplicar os princípios da Atenção Primária. 
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Descrição Detalhada: 
 

 Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, Unidade de Atenção Primária à Saúde da Família (UBSF) 
e nos domicílios, dentro do planejamento de ações traçadas pela equipe; 

 Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento e de dependências da UAPSF, garantindo o controle de infecção; 

 Auxiliar na busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; 

 Esclarecer as dúvidas dos pacientes; 

 Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e as família de risco, conforme planejamento 
da UAPSF; 

 Verificar os sinais vitais; 

 Proceder às anotações devidas em prontuário eletrônico e/ou ficha clínica;  

 Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem, tais como: 
a) ministrar medicamentos por via oral e parenteral; 
c) fazer curativos; 
d) aplicar oxigênioterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio; 
e) executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; 
f) efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; 
g) realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; 
h) executar atividades de desinfecção de superfícies e materiais; 

 

 Participar de atividades de educação em saúde, inclusive: 
 

a) orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de Enfermagem e médicas; 
b) auxiliar o Enfermeiro  na execução dos programas de educação para a saúde; 

 

 Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal, em indivíduos da demanda espontânea da 
unidade de saúde; 

 Orientar a comunidade sobre a importância das mudanças nos hábitos de vida, ligadas à alimentação e à prática de 
atividade física rotineira; 

 Orientar as pessoas da comunidade sobre os fatores de risco cardiovascular, em especial aqueles ligados à hipertensão 
arterial e diabetes; 

 Cuidar dos equipamentos e solicitar sua manutenção, quando necessária;  

 Controlar o estoque de medicamentos e solicitar reposição, seguindo as orientações do enfermeiro da unidade, no caso de 
impossibilidade do farmacêutico. Verificar o estoque de materiais disponíveis na Unidade. Se houver necessidade, listar o 
material necessário para a reposição e encaminhar o pedido ao Enfermeiro. Aguardar a entrega do material após a 
solicitação. Conferir o material no ato do recebimento e guardar o material em local apropriado; 

 Alimentar os sistemas de informação existentes ( BOLSA FAMÍLIA, SIPNI) entre outros; 

 Realizar aplicação de imunobiológicos, registros no sistema e aprazamento, garantindo a qualidade dos processos e 
participando nas rotinas definidas para sala de vacinas pelo Coordenador da Unidade; 

 Executar as atividades descritas no Check list - Atribuições Técnico de Enfermagem Atenção Primaria conforme sua 
periodicidade 

 Executar outras atribuições afins, delegadas pelo coordenador. 

 
 

Permanecem inalterados os demais itens do edital. 
 
 

IDEAP, 15 de maio de 2020. 
 


