Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema: Saúde - CIVAP/SAÚDE
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021/CIVAP-SAÚDE – EDITAL Nº 03/2021

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO Nº 02/2021
A Comissão Especial do Processo Seletivo do Consórcio Intermunicipal do Vale do
Paranapanema Saúde - CIVAP/SAÚDE – Assis/SP, nomeada pelo Presidente do Consórcio
Intermunicipal do Vale do Paranapanema, no uso de suas atribuições legais. TORNA PÚBLICO a
retificação do Anexo III do referido Edital de 23 de Junho de 2021, permanecendo inalterados os
demais itens, subitens e anexos do Edital.
1.

DAS RETIFICAÇÕES

Art. 01º. ONDE SE LÊ:
Conhecimentos Específicos – Condutor de Veículos de Urgência:
Portaria nº 1.010, de 21 de maio de 2012. Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências,
componente da Rede de Atenção às Urgências. Manual de Capacitação SAMU. Legislação de
Trânsito Direção Defensiva Sinalização de Trânsito Regras de Circulação e Conduta em veículos
Mecânica e manutenção preventiva de veículos Procedimentos de atendimento de vítimas em pista
de rolamento Movimentação de vítimas. Primeiros Socorros. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal
- Capítulo VII do Título III. Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. Lei
nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do CIVAP. (Lei
8.080/1990), Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde. (Lei 8.142/1990). Portaria GM nº 2.048, de 05 de novembro de 2002. Portaria GM nº 1.010,
de 21 de maio de 2012. Portaria GM nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004.
Conhecimentos Específicos – Técnico de Enfermagem:
Atuação em Central de Material: controle de material; conceitos e técnicas de desinfecção e
esterilização. Assistência de enfermagem em Clínica Médico-Cirúrgica e em Unidade de Terapia
Intensiva, considerando a fisiopatologia, sinais e sintomas, diagnóstico e assistência de
enfermagem. Ambulância e equipamentos de suporte básico de vida no atendimento pré-hospitalar;
Atendimento a múltiplas vítimas; Prevenção do trauma; Biomecânica do trauma; Avaliação e
atendimento inicial às emergências; Suporte Básico de Vida; Assistência e conduta de Enfermagem
(nível médio) nas seguintes situações: Trauma torácico; Alterações Circulatórias; Trauma
abdominal; Trauma Cranioencefálico; Trauma Raqui-medular; Trauma Músculo-esquelético;
Trauma Térmico; Trauma na Criança; Trauma no Idoso; Síndrome de Abstinência do álcool;
Alterações metabólicas; Emergências psiquiátricas e ginecológicas; Calculo de medicação;
Administração de drogas em urgência e emergência; Ética profissional; ECG - alterações básicas;
Desfibrilação Automática Externa; Acidentes com animais peçonhentos - suporte básico de
vida/suporte avançado de vida. Lei n.º 7.498/86 (Dispõe sobre a regulamentação do exercício da
enfermagem, e dá outras providências). Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do CIVAP.
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(Lei 8.080/1990), Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde. (Lei 8.142/1990).
Conhecimentos Específicos – TELEFONISTA AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA (TARM):
Noções de Primeiros Socorros, atendimento telefônico (princípios básicos). Registro de chamadas.
Técnicas de conversação no telefone. A voz e suas funções. Postura de comunicação. Eficácia nas
comunicações administrativas: elementos básicos no processo de comunicação, barreiras à
comunicação, bloqueios e distorções. Fraseologia adequada para atendimento telefônico.
Procedimentos adequados quanto ao recebimento de chamadas. Meios de transmissão: como
utilizar corretamente o serviço. Eficácia profissional e administração de tempo. Importância das
relações humanas. Noções básicas de atendimento ao público. Procedimento de atendimento a
uma chamada de emergência. Linguagem de radiocomunicação. Identificação das bandas de
frequência de radiocomunicação. Códigos de comunicação via rádio. Conhecimento de código Q.
Manuseio de equipamentos de radiocomunicação. Ética profissional. LEGISLAÇÃO: Constituição
Federal - Capítulo VII do Título III. Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do
CIVAP/SAÚDE. (Lei 8.080/1990), Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde. (Lei 8.142/1990). Portaria GM nº 2.048, de 05 de novembro de 2002.
Portaria GM nº 1.010, de 21 de maio de 2012. Portaria GM nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004.
Legislação de radiocomunicação em geral e em emergências.
Conhecimentos Específicos – Radioperador:
Código Fonado. Código Fonético Internacional. Técnicas de operações em radiocomunicação.
Técnicas de atendimento telefônico. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).
Política Nacional de Urgências e Emergências. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Atribuições das centrais de regulação de urgências. Eficácia nas comunicações administrativas:
elementos básicos no processo de comunicação, barreiras à comunicação, bloqueios e distorções.
Fraseologia adequada para atendimento telefônico. Procedimentos adequados quanto ao
recebimento de chamadas. Meios de transmissão: como utilizar corretamente o serviço. Eficácia
profissional e administração de tempo. Importância das relações humanas. Noções básicas de
atendimento ao público. Procedimento de atendimento a uma chamada de emergência. Linguagem
de radiocomunicação. Identificação das bandas de frequência de radiocomunicação. Códigos de
comunicação via rádio. Conhecimento de código Q. Alfabeto Fonético. Manuseio de equipamentos
de radiocomunicação. Legislação de radiocomunicação em geral e em emergências. Ética
profissional. Noções de primeiros socorros. Legislações que regulamentam a Política Nacional de
Urgências e Emergências e institui o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.
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LEGISLAÇÃO: Constituição Federal - Capítulo VII do Título III. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.
Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do CIVAP. (Lei 8.080/1990), Lei que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. (Lei 8.142/1990). Portaria GM nº
2.048, de 05 de novembro de 2002. Portaria GM nº 1.010, de 21 de maio de 2012. Portaria GM nº
2.657, de 16 de dezembro de 2004.

LEIA-SE:
Conhecimentos Específicos – Condutor de Veículos de Urgência:
Portaria nº 1.010, de 21 de maio de 2012. Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências,
componente da Rede de Atenção às Urgências. Manual de Capacitação SAMU. Legislação de
Trânsito Direção Defensiva Sinalização de Trânsito Regras de Circulação e Conduta em veículos
Mecânica e manutenção preventiva de veículos Procedimentos de atendimento de vítimas em pista
de rolamento Movimentação de vítimas. Primeiros Socorros. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal
- Capítulo VII do Título III. Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. Lei
nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do CIVAP. (Lei
8.080/1990), Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde. (Lei 8.142/1990). Portaria GM nº 2.048, de 05 de novembro de 2002. Portaria GM nº 1.010,
de 21 de maio de 2012. Portaria GM nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004. Protocolos de Suporte
Básico de Vida – Ministério da Saúde 2016 - https://bityli.com/wAFhs
Conhecimentos Específicos – Técnico de Enfermagem:
Atuação em Central de Material: controle de material; conceitos e técnicas de desinfecção e
esterilização. Assistência de enfermagem em Clínica Médico-Cirúrgica e em Unidade de Terapia
Intensiva, considerando a fisiopatologia, sinais e sintomas, diagnóstico e assistência de
enfermagem. Ambulância e equipamentos de suporte básico de vida no atendimento pré-hospitalar;
Atendimento a múltiplas vítimas; Prevenção do trauma; Biomecânica do trauma; Avaliação e
atendimento inicial às emergências; Suporte Básico de Vida; Assistência e conduta de Enfermagem
(nível médio) nas seguintes situações: Trauma torácico; Alterações Circulatórias; Trauma
abdominal; Trauma Cranioencefálico; Trauma Raqui-medular; Trauma Músculo-esquelético;
Trauma Térmico; Trauma na Criança; Trauma no Idoso; Síndrome de Abstinência do álcool;
Alterações metabólicas; Emergências psiquiátricas e ginecológicas; Calculo de medicação;
Administração de drogas em urgência e emergência; Ética profissional; ECG - alterações básicas;
Desfibrilação Automática Externa; Acidentes com animais peçonhentos - suporte básico de
vida/suporte avançado de vida. Lei n.º 7.498/86 (Dispõe sobre a regulamentação do exercício da
enfermagem, e dá outras providências). Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do CIVAP.
(Lei 8.080/1990), Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único
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de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde. (Lei 8.142/1990). Protocolos de Suporte Básico de Vida – Ministério da Saúde 2016 https://bityli.com/wAFhs
Conhecimentos Específicos – TELEFONISTA AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA (TARM):
Noções de Primeiros Socorros, atendimento telefônico (princípios básicos). Registro de chamadas.
Técnicas de conversação no telefone. A voz e suas funções. Postura de comunicação. Eficácia nas
comunicações administrativas: elementos básicos no processo de comunicação, barreiras à
comunicação, bloqueios e distorções. Fraseologia adequada para atendimento telefônico.
Procedimentos adequados quanto ao recebimento de chamadas. Meios de transmissão: como
utilizar corretamente o serviço. Eficácia profissional e administração de tempo. Importância das
relações humanas. Noções básicas de atendimento ao público. Procedimento de atendimento a
uma chamada de emergência. Linguagem de radiocomunicação. Identificação das bandas de
frequência de radiocomunicação. Códigos de comunicação via rádio. Conhecimento de código Q.
Manuseio de equipamentos de radiocomunicação. Ética profissional. LEGISLAÇÃO: Constituição
Federal - Capítulo VII do Título III. Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do
CIVAP/SAÚDE. (Lei 8.080/1990), Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde. (Lei 8.142/1990). Portaria GM nº 2.048, de 05 de novembro de 2002.
Portaria GM nº 1.010, de 21 de maio de 2012. Portaria GM nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004.
Legislação de radiocomunicação em geral e em emergências.
Conhecimentos Específicos – Radioperador:
Código Fonado. Código Fonético Internacional. Técnicas de operações em radiocomunicação.
Técnicas de atendimento telefônico. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).
Política Nacional de Urgências e Emergências. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Atribuições das centrais de regulação de urgências. Eficácia nas comunicações administrativas:
elementos básicos no processo de comunicação, barreiras à comunicação, bloqueios e distorções.
Fraseologia adequada para atendimento telefônico. Procedimentos adequados quanto ao
recebimento de chamadas. Meios de transmissão: como utilizar corretamente o serviço. Eficácia
profissional e administração de tempo. Importância das relações humanas. Noções básicas de
atendimento ao público. Procedimento de atendimento a uma chamada de emergência. Linguagem
de radiocomunicação. Identificação das bandas de frequência de radiocomunicação. Códigos de
comunicação via rádio. Conhecimento de código Q. Alfabeto Fonético. Manuseio de equipamentos
de radiocomunicação. Legislação de radiocomunicação em geral e em emergências. Ética
profissional. Noções de primeiros socorros. Legislações que regulamentam a Política Nacional de
Urgências e Emergências e institui o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.
LEGISLAÇÃO: Constituição Federal - Capítulo VII do Título III. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.
Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do CIVAP. (Lei 8.080/1990), Lei que dispõe sobre a
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participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. (Lei 8.142/1990). Portaria GM nº
2.048, de 05 de novembro de 2002. Portaria GM nº 1.010, de 21 de maio de 2012. Portaria GM nº
2.657, de 16 de dezembro de 2004. Protocolos de Suporte Básico de Vida – Ministério da Saúde
2016 - https://bityli.com/wAFhs
Art. 02º. ONDE SE LÊ:
Conhecimentos Específicos Enfermeiro:
Administração aplicada à Enfermagem. Modelos de gestão contemporâneos em organizações
hospitalares. Enfermeiro como líder e agente de mudança na perspectiva ética, política, social e
humana. Relacionamento interpessoal. Características do trabalho em Saúde e em Enfermagem.
Divisão técnica do trabalho; interdisciplinaridade. Composição da equipe de Enfermagem. Lei do
Exercício Profissional. Código de Ética. Gestão de qualidade no processo de trabalho da
Enfermagem. Elaboração de normas, rotinas e manuais de procedimento. Administração do
processo de cuidar em Enfermagem. Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. Sistemas de
informação em Enfermagem nas práticas organizacionais, assistenciais e educacionais. A saúde
do trabalhador no contexto da Enfermagem. O papel do Enfermeiro no gerenciamento de resíduos
de saúde. A vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. Semiologia e semiotécnica
aplicada à Enfermagem (Princípios básicos do exame físico). Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de Enfermagem com base na Taxonomia da
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), planejamento, implementação e
avaliação da assistência de Enfermagem, documentação e registro. Princípios da administração de
medicamentos. Cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência
de Enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar. Planejamento da assistência de
Enfermagem no período pré-, trans- e pósoperatório. Planejamento da assistência de Enfermagem
nas alterações dos sistemas hematopoiético, linfático, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório,
renal, geniturinário, endócrino, nervoso e músculo-esquelético. Assistência de Enfermagem em
saúde materna: gestação e desenvolvimento fetal, propedêutica obstétrica. Urgências em
psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool. Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas
alterações; Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente
as urgências e emergências; Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política
Nacional de Atenção às urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de
Saúde; Portaria nº 1863/GM, do Ministério da Saúde, de 29/9/2003: Institui a Política Nacional de
Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as
competências das três esferas de gestão; Portaria nº 1864/GM, do Ministério da Saúde, de
29/9/2003: Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às
Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em
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municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192. Constituição Federal - Lei nº
11.107, de 6 de abril de 2005. Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do CIVAP-SAÚDE.
Conhecimentos Específicos Farmacêutico:
Farmacologia: Classificação das drogas. classificação das formas farmacêuticas. Vias de
administração de drogas. Absorção. Distribuição. Biodisponibilidade. Biotransformação.
Eliminação. Mecanismo de ação de drogas. Interação medicamentosas. Relação dose efeito.
Sinergismo. Agonistas. Antagonistas. Bloqueadores neuromusculares. Anestésicos gerais.
Anestésicos locais. Anticonvulsivantes. Ansioliticos. Antidepressivos. antipsicóticos. Antitérmicos.
Analgésicos. Antiinflamatórios esteroidais e não esteroidais. Cardiotônicos. Antiarrítimicos.
Antiangínicos.
Anti-hipertensivos.
Vasodilatadores.
Diuréticos.
Broncoconstrictores.
Broncodilatadores. Antialérgicos. Antibióticos. Antifúngicos. Antivirais. antiparasitários.
Antisépticos. Farmacotécnica: Formas farmacêuticas para uso parenteral. Formas farmacêuticas
obtidas por divisão mecânica. Formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica.Farmácia
Hospitalar: Estrutura organizacional. Estrutura administrativa. Conceito. Objetivos. Aquisição de
medicamento e correlatos. Análise de medicamentos e correlatos. Controle de estoques de
medicamentos e correlatos. Manipulação de formas magistrais e oficinas. Planejamento de estoque.
Controle de estoque. Medicamentos controlados. Controle de infecção hospitalar. Suporte
nutricional parenteral. Legislação farmacêutica: Código de ética farmacêutico. Constituição Federal
- Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do CIVAPSAÚDE.
Conhecimentos Específicos Médico Regulador:
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Lei Federal nº 8.080/1990. Decreto
Federal nº 7.508/2011. Rede de Atenção à Saúde. Princípio da Atenção Primária. Política Nacional
de Atenção Básica. Determinantes Sociais e Processos de Saúde-doença. Linhas de cuidados.
Portaria GM n.º 2.048, de 05 de novembro de 2002: Capitulo IV. Portaria GM n.º 1.864, de 29 de
setembro de 2003. Portaria GM nº 1.600, de 07 de julho de 2011. Plano Nacional Humanização
(PNH). Portaria GM nº 1.010, de 21 de maio de 2012. Portaria GM nº 2.657, de 16 de dezembro de
2004. Biomecânica do Trauma. Avaliação e Atendimento Inicial ao Politraumatizado. Vias Aéreas e
Ventilação. Choque. Analgesia e Sedação. Trauma Cardiotorácico. Trauma Abdominal e de Pelve.
Trauma Cranioencefálico. Trauma Facial. Trauma Cervical. Trauma Raquimedular. Trauma
Musculoesquelético e Esmagamento. Ferimentos por Arma de Fogo e Branca. Abdômen Agudo.
Lesões Provocadas por Queimaduras e Frio. Trauma na Criança e no Idoso. Imobilização.
Afogamento. Eletrocussão e Injúrias Elétricas. Ferimentos decorrentes de Explosão. Atendimento
a Múltiplas Vítimas e Desastres. Transporte e Transferência para Tratamento Definitivo. Regulação
Médica. Reconhecimento de Ritmos Cardíacos. Suporte Básico de Vida no Adulto e na Criança.
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Reanimação Cardiopulmonar e Suporte Avançado de Vida no Adulto e na Criança. Emergências
Cardiológicas. Emergências Metabólicas e do Equilíbrio Acidobásico. Emergências Respiratórias.
Emergências Obstétricas e Ginecológicas e Trauma na Mulher. Emergências Psiquiátricas.
Emergências Neurológicas. Doenças Infecciosas. Acidentes por Animais Peçonhentos. Intoxicação
Exógena. Legislação em Atendimento Pré-hospitalar. Aspectos Médico-Legais em Atendimento
Pré-hospitalar. ACLS (Advanced Cardiac Life Support) – Suporte Avançado em Cardiologia.
Suporte Avançado de Vida em Pediatria. ATLS (Advanced Trauma Suport). Suporte Avançado de
Vida no Trauma. Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018,
e posteriores alterações. Regulação Médica das Urgências. Constituição Federal - Lei nº 11.107,
de 6 de abril de 2005. Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do CIVAP-SAÚDE.
Conhecimentos Específicos Médico Intervencionista:
Legislação do Exercício Profissional e Ética Médica. Técnicas relacionadas à Regulação Médica:
Estrutura e funcionamento das centrais de regulação médica de urgências e o dimensionamento
técnico para a estruturação e operacionalização das Centrais de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU). Emergências relacionadas ao paciente grave: Diretrizes de 2015 da American Heart
Association (AHA) para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de
Emergência (ACE); Tipos de Choque; Suporte hemodinâmico; Reposição volêmica; Drogas
vasoativas; Analgesia e sedação para procedimentos; Insuficiência respiratória aguda e intubação
orotraqueal, síndrome do desconforto respiratório agudo, Crises de asma, exacerbação da doença
pulmonar obstrutiva crônica, tromboembolia pulmonar; Doenças cardiovasculares, urgências
cardiologicas; infarto agudo do miocardio, insuficiência cardíaca; arritmias; cardiopatia isquêmica,
bradiarritmias, taquicardias, hipotensão, sepse, insuficiência cardíaca congestiva, anafilaxia,
pressão intracraniana, coma, insuficiência renal aguda, Ventilação mecânica; Cateterização venosa
central; Dissecção venosa; Oxigenioterapia; Síncope, vertigem e tontura; Crise epiléptica;
Cetoacidose diabética; Hipoglicemia e hiperglicemia; Hipertensão Arterial, Cefaleia; Hemoptise;
hipotermia, hipertermia, afogamento, cardioversão elétrica, distúrbios do equilíbrio acidobásico,
acidente vascular cerebral; Intoxicações exógenas agudas; Emergências Clínicas; Suporte Básico
de Vida; Suporte Avançado de Vida. Emergências relacionadas ao trauma: traumatismos nãointencionais; trauma com múltiplas vítimas; triagem, prioridade de atendimento e transporte;
primeiro atendimento: ABCDE do trauma; avaliação do coma; cinemática do trauma; manejo das
vias aéreas e ventilação no paciente politraumatizado; Ressuscitação hidroeletrolítica; Traumas:
torácico, abdominal, cranioencefálico, vertebromedular, músculoesquelético, de face e pescoço, da
pelve; partes moles, genitourinário, anorretal, vascular, fraturas expostas, fraturas de coluna, de
membros, trauma na gravidez, pediatrico e no idoso; Lesões provocadas por queimaduras e frio.
Emergências relacionadas a pediatria: acidentes; asma aguda; insuficiências respiratórias,
distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; meningites; crises convulsivas; dor abdominal aguda;
parada cardiorrespiratória. Emergências psiquiátricas: transtornos psicóticos, agitação
psicomotora, tentativa de suicídio; surtos; Abuso de álcool, opioides, cocaína e derivados, drogas
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sintéticas; Síndrome de abstinência. Emergências obstétricas e ginecológicas: doença hipertensiva
da gravidez; parto de emergência, abortos; pós-parto, infecções, sangramento de origem
ginecológica. Emergências cirúrgicas não relacionadas a trauma: disfagia e corpo estranho,
hemorragias digestivas; Trombose venosa profunda; Injúrias ambientais: queimaduras, acidentes
ofídicos, picadas de insetos, aranhas e escorpiões, acidentes provocados por animais aquáticos,
peçonhentos e traumatizantes. Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual - EPIs;
reconhecer o uso de equipamentos de segurança e higiene do trabalho. Manual de Capacitação
SAMU. Protocolo de Suporte Básico (PSBV) 2016 Protocolo de Suporte Avançado (PSAV) 2016.
Constituição Federal - Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Lei Orgânica do Município de Assis e
Estatuto do CIVAP-SAÚDE.
LEIA-SE:
Conhecimentos Específicos Enfermeiro:
Administração aplicada à Enfermagem. Modelos de gestão contemporâneos em organizações
hospitalares. Enfermeiro como líder e agente de mudança na perspectiva ética, política, social e
humana. Relacionamento interpessoal. Características do trabalho em Saúde e em Enfermagem.
Divisão técnica do trabalho; interdisciplinaridade. Composição da equipe de Enfermagem. Lei do
Exercício Profissional. Código de Ética. Gestão de qualidade no processo de trabalho da
Enfermagem. Elaboração de normas, rotinas e manuais de procedimento. Administração do
processo de cuidar em Enfermagem. Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. Sistemas de
informação em Enfermagem nas práticas organizacionais, assistenciais e educacionais. A saúde
do trabalhador no contexto da Enfermagem. O papel do Enfermeiro no gerenciamento de resíduos
de saúde. A vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. Semiologia e semiotécnica
aplicada à Enfermagem (Princípios básicos do exame físico). Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de Enfermagem com base na Taxonomia da
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), planejamento, implementação e
avaliação da assistência de Enfermagem, documentação e registro. Princípios da administração de
medicamentos. Cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência
de Enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar. Planejamento da assistência de
Enfermagem no período pré-, trans- e pósoperatório. Planejamento da assistência de Enfermagem
nas alterações dos sistemas hematopoiético, linfático, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório,
renal, geniturinário, endócrino, nervoso e músculo-esquelético. Assistência de Enfermagem em
saúde materna: gestação e desenvolvimento fetal, propedêutica obstétrica. Urgências em
psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool. Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas
alterações; Portaria nº 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente
as urgências e emergências; Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política
Nacional de Atenção às urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de
Saúde; Portaria nº 1863/GM, do Ministério da Saúde, de 29/9/2003: Institui a Política Nacional de
Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as
competências das três esferas de gestão; Portaria nº 1864/GM, do Ministério da Saúde, de
29/9/2003: Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às
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Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em
municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192. Constituição Federal - Lei nº
11.107, de 6 de abril de 2005. Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do CIVAP-SAÚDE.
Protocolos de Suporte Básico de Vida – Ministério da Saúde 2016 - https://bityli.com/wAFhs
Conhecimentos Específicos Farmacêutico:
Farmacologia: Classificação das drogas. classificação das formas farmacêuticas. Vias de
administração de drogas. Absorção. Distribuição. Biodisponibilidade. Biotransformação.
Eliminação. Mecanismo de ação de drogas. Interação medicamentosas. Relação dose efeito.
Sinergismo. Agonistas. Antagonistas. Bloqueadores neuromusculares. Anestésicos gerais.
Anestésicos locais. Anticonvulsivantes. Ansioliticos. Antidepressivos. antipsicóticos. Antitérmicos.
Analgésicos. Antiinflamatórios esteroidais e não esteroidais. Cardiotônicos. Antiarrítimicos.
Antiangínicos.
Anti-hipertensivos.
Vasodilatadores.
Diuréticos.
Broncoconstrictores.
Broncodilatadores. Antialérgicos. Antibióticos. Antifúngicos. Antivirais. antiparasitários.
Antisépticos. Farmacotécnica: Formas farmacêuticas para uso parenteral. Formas farmacêuticas
obtidas por divisão mecânica. Formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica.Farmácia
Hospitalar: Estrutura organizacional. Estrutura administrativa. Conceito. Objetivos. Aquisição de
medicamento e correlatos. Análise de medicamentos e correlatos. Controle de estoques de
medicamentos e correlatos. Manipulação de formas magistrais e oficinas. Planejamento de estoque.
Controle de estoque. Medicamentos controlados. Controle de infecção hospitalar. Suporte
nutricional parenteral. Legislação farmacêutica: Código de ética farmacêutico. Constituição Federal
- Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do CIVAPSAÚDE.
Conhecimentos Específicos Médico Regulador:
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Lei Federal nº 8.080/1990. Decreto
Federal nº 7.508/2011. Rede de Atenção à Saúde. Princípio da Atenção Primária. Política Nacional
de Atenção Básica. Determinantes Sociais e Processos de Saúde-doença. Linhas de cuidados.
Portaria GM n.º 2.048, de 05 de novembro de 2002. Portaria GM n.º 1.864, de 29 de setembro de
2003. Portaria GM nº 1.600, de 07 de julho de 2011. Plano Nacional Humanização (PNH). Portaria
GM nº 1.010, de 21 de maio de 2012. Portaria GM nº 2.657, de 16 de dezembro de 2004 .
Biomecânica do Trauma. Avaliação e Atendimento Inicial ao Politraumatizado. Vias Aéreas e
Ventilação. Choque. Analgesia e Sedação. Trauma Cardiotorácico. Trauma Abdominal e de Pelve.
Trauma Cranioencefálico. Trauma Facial. Trauma Cervical. Trauma Raquimedular. Trauma
Musculoesquelético e Esmagamento. Ferimentos por Arma de Fogo e Branca. Abdômen Agudo.
Lesões Provocadas por Queimaduras e Frio. Trauma na Criança e no Idoso. Imobilização.
Afogamento. Eletrocussão e Injúrias Elétricas. Ferimentos decorrentes de Explosão. Atendimento
a Múltiplas Vítimas e Desastres. Transporte e Transferência para Tratamento Definitivo. Regulação
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Médica. Reconhecimento de Ritmos Cardíacos. Suporte Básico de Vida no Adulto e na Criança.
Reanimação Cardiopulmonar e Suporte Avançado de Vida no Adulto e na Criança. Emergências
Cardiológicas. Emergências Metabólicas e do Equilíbrio Acidobásico. Emergências Respiratórias.
Emergências Obstétricas e Ginecológicas e Trauma na Mulher. Emergências Psiquiátricas.
Emergências Neurológicas. Doenças Infecciosas. Acidentes por Animais Peçonhentos. Intoxicação
Exógena. Legislação em Atendimento Pré-hospitalar. Aspectos Médico-Legais em Atendimento
Pré-hospitalar. ACLS (Advanced Cardiac Life Support) – Suporte Avançado em Cardiologia.
Suporte Avançado de Vida em Pediatria. ATLS (Advanced Trauma Suport). Suporte Avançado de
Vida no Trauma. Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018,
e posteriores alterações. Regulação Médica das Urgências. Constituição Federal - Lei nº 11.107,
de 6 de abril de 2005. Lei Orgânica do Município de Assis e Estatuto do CIVAP-SAÚDE. Protocolos
de Suporte Básico de Vida – Ministério da Saúde 2016 - https://bityli.com/wAFhs. Regulação médica
das urgências / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção
Especializada. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2006. 126 p - https://bityli.com/2zNUT

Conhecimentos Específicos Médico Intervencionista:
Legislação do Exercício Profissional e Ética Médica. Técnicas relacionadas à Regulação Médica:
Estrutura e funcionamento das centrais de regulação médica de urgências e o dimensionamento
técnico para a estruturação e operacionalização das Centrais de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU). Emergências relacionadas ao paciente grave: Diretrizes de 2015 da American Heart
Association (AHA) para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de
Emergência (ACE); Tipos de Choque; Suporte hemodinâmico; Reposição volêmica; Drogas
vasoativas; Analgesia e sedação para procedimentos; Insuficiência respiratória aguda e intubação
orotraqueal, síndrome do desconforto respiratório agudo, Crises de asma, exacerbação da doença
pulmonar obstrutiva crônica, tromboembolia pulmonar; Doenças cardiovasculares, urgências
cardiologicas; infarto agudo do miocardio, insuficiência cardíaca; arritmias; cardiopatia isquêmica,
bradiarritmias, taquicardias, hipotensão, sepse, insuficiência cardíaca congestiva, anafilaxia,
pressão intracraniana, coma, insuficiência renal aguda, Ventilação mecânica; Cateterização venosa
central; Dissecção venosa; Oxigenioterapia; Síncope, vertigem e tontura; Crise epiléptica;
Cetoacidose diabética; Hipoglicemia e hiperglicemia; Hipertensão Arterial, Cefaleia; Hemoptise;
hipotermia, hipertermia, afogamento, cardioversão elétrica, distúrbios do equilíbrio acidobásico,
acidente vascular cerebral; Intoxicações exógenas agudas; Emergências Clínicas; Suporte Básico
de Vida; Suporte Avançado de Vida. Emergências relacionadas ao trauma: traumatismos nãointencionais; trauma com múltiplas vítimas; triagem, prioridade de atendimento e transporte;
primeiro atendimento: ABCDE do trauma; avaliação do coma; cinemática do trauma; manejo das
vias aéreas e ventilação no paciente politraumatizado; Ressuscitação hidroeletrolítica; Traumas:
torácico, abdominal, cranioencefálico, vertebromedular, músculoesquelético, de face e pescoço, da
pelve; partes moles, genitourinário, anorretal, vascular, fraturas expostas, fraturas de coluna, de
membros, trauma na gravidez, pediatrico e no idoso; Lesões provocadas por queimaduras e frio.
Emergências relacionadas a pediatria: acidentes; asma aguda; insuficiências respiratórias,
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distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; meningites; crises convulsivas; dor abdominal aguda;
parada cardiorrespiratória. Emergências psiquiátricas: transtornos psicóticos, agitação
psicomotora, tentativa de suicídio; surtos; Abuso de álcool, opioides, cocaína e derivados, drogas
sintéticas; Síndrome de abstinência. Emergências obstétricas e ginecológicas: doença hipertensiva
da gravidez; parto de emergência, abortos; pós-parto, infecções, sangramento de origem
ginecológica. Emergências cirúrgicas não relacionadas a trauma: disfagia e corpo estranho,
hemorragias digestivas; Trombose venosa profunda; Injúrias ambientais: queimaduras, acidentes
ofídicos, picadas de insetos, aranhas e escorpiões, acidentes provocados por animais aquáticos,
peçonhentos e traumatizantes. Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual - EPIs;
reconhecer o uso de equipamentos de segurança e higiene do trabalho. Manual de Capacitação
SAMU. Protocolo de Suporte Básico (PSBV) 2016 Protocolo de Suporte Avançado (PSAV) 2016.
Constituição Federal - Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Lei Orgânica do Município de Assis e
Estatuto do CIVAP-SAÚDE. Protocolos de Suporte Básico de Vida – Ministério da Saúde 2016 https://bityli.com/wAFhs. Política nacional de atenção às urgências / Ministério da Saúde. – 3. ed.
ampl.– Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. 256 p - https://bityli.com/K5npM.

Art. 03º. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,
editais e comunicados oficiais referentes a este PROCESSO SELETIVO, divulgados nos endereços
eletrônicos: https://portal.alphaselecoes.com.br/ e http://www.civap.com.br.
Art. 04º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Assis, 08 de julho de 2021.

_________________________
IDA FRANZOSO DE SOUZA
Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e
Fiscalização do Processo Seletivo
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