
 
Cargo: Enfermeiro e Enfermeiro II  
 
Fundamentos da enfermagem: procedimentos de enfermagem-fundamentação teórica e prática do 
processo do cuidar; prepara administração de medicações soluções; sistematização da assistência de 
enfermagem; e aspectos éticos e legais da prática de enfermagem; gerenciamento enfermagem. 
Enfermagem médico-cirúrgico: prevenção e controle de infecção hospitalar; assistência de enfermagem no 
pré, durante e pós-operatório; a assistência de enfermagem aos clientes adultos e idosos nos distúrbios: 
respiratórios, vasculares, renais, urinários, digestivos, neurológicos, mental e dermatológico; cuidados de 
enfermagem nas emergências clínicas, cirúrgicas e de alta complexidade; e a atuação do enfermeiro no 
centro cirúrgico e central de material. Enfermagem materno-infantil: assistência de enfermagem à mulher 
no ciclo gravídico-puerperal e no climatério; assistência de enfermagem e ao recém-nascido normal em 
situações de risco; cuidados de enfermagem à criança e o adolescente hospitalizados, com problemas 
clínicos, cirúrgico de alta complexidade. Enfermagem saúde pública-epidemiologia. A assistência de 
enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-contagiosas e crônico degenerativas; políticas e 
programas de assistência do ministério da saúde: diretrizes, objetivos, bases teóricas e procedimentos; 
atuação do enfermeiro na prática de saúde pública na prevenção, promoção e recuperação da saúde nos 
diferentes grupos populacionais. Cargo: Enfermeiro e Enfermeiro II Fundamentos de enfermagem: 
procedimentos de enfermagem; fundamentação teórica e prática do processo de cuidar; preparo e 
administração de medicamentos e soluções; sistematização da assistência de enfermagem; aspectos 
éticos e legais da prática de enfermagem; gerenciamento de enfermagem. Enfermagem médico-cirúrgico: 
prevenção e controle de infecção hospitalar; assistência de enfermagem no pré, durante e pós-operatório; 
assistência de enfermagem aos clientes adultos e idosos nos distúrbios: respiratórios, cardiovasculares, 
renais, hematológicos, digestivo, neurológicos, geniturinários, mentais e dermatológicos; cuidados de 
enfermagem nas emergências clínicas, cirúrgicas e de alta complexidade; a atuação do enfermeiro no 
centro cirúrgico e central de material. Enfermagem materno-infantil: assistência de enfermagem à mulher 
no ciclo gravídico-puerperal e no climatério; assistência de enfermagem ao recém-nascido normal e em 
situações de risco; cuidados de enfermagem à criança e ao adolescente hospitalizado com problemas 
clínico-cirúrgico de alta complexidade. Enfermagem na saúde pública e epidemiologia. A assistência de 
enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-contagiosas e crônico-degenerativas; políticas e 
programas de assistência do ministério da saúde: diretrizes, objetivos, bases teóricas e procedimentos; 
atuação do enfermeiro na prática de saúde pública na prevenção, promoção e recuperação da saúde nos 
diferentes grupos populacionais.  

 


