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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO-MG 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 
RETIFICAÇÃO 03 

 
 

A Prefeitura Municipal de Piranguinho–MG, torna público as seguintes alterações no Edital: 
 
1. ANEXO I  – CARGO, ESCOLARIDADE, VAGAS, VENCIMENTO, JORNADA DE 
TRABALHO E VALOR DA INSCRIÇÃO: 
 
ONDE SE LÊ:  

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO 

Cargo / pré-requisitos 
Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
Portadores 
Deficiência 

Vencimento 
Inicial 

Taxa de 
Inscrição 

Jornada de 
Trabalho 
Semanal 

Técnico de Enfermagem (Curso de Técnico em 
Enfermagem + Registro no COREN) 

 
03 00 

 
R$ 770,00 R$ 38,50 

 
30hs 

 
LEIA-SE:  

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: FUNDAMENTAL COMPLETO 

Cargo / pré-requisitos 
Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
Portadores 
Deficiência 

Vencimento 
Inicial 

Taxa de 
Inscrição 

Jornada de 
Trabalho 
Semanal 

Auxiliar de Enfermagem e Saúde (Curso de Auxiliar 
ou de Técnico em Enfermagem + Registro no 
COREN) 

 
 

03 00 

 
 

R$ 770,00 R$ 38,50 

 
 

30hs 
 

 

2. ANEXO II  – CONTEÚDO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA: 
 
ONDE SE LÊ:  

NÍVEIS: FUNDAMENTAL INCOMPLETO E FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

CARGOS: TODOS 
CONTEÚDO DA PROVA Nº QUESTÕES 

Português 10 
Matemática 10 

 

NÍVEL: MÉDIO COMPLETO 
 

CARGOS: AUXILIAR ADMINITRATIVO, CONTADOR TÉCNICO E MONITOR DE CRECHE   
CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 

Português 08 

Matemática 07 

Específicos 10 
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CARGOS: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 

Português 08 

Sistema Único de Saúde / Saúde Pública 07 

Específicos 10 

 
 

 

LEIA-SE:  

NÍVEL: FUNDAMENTAL INCOMPLETO  
 

CARGOS: TODOS 
CONTEÚDO DA PROVA Nº QUESTÕES 

Português 10 
Matemática 10 

 

NÍVEIS: FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

CARGO: ALMOXARIFE 
CONTEÚDO DA PROVA Nº QUESTÕES 

Português 10 
Matemática 10 

 
 

NÍVEL: FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM E SAÚDE  
CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 

Português 08 

Sistema Único de Saúde / Saúde Pública 05 

Específicos 07 

 

NÍVEL: MÉDIO COMPLETO 
 

CARGOS: AUXILIAR ADMINITRATIVO, CONTADOR TÉCNICO E MONITOR DE CRECHE   
CONTEÚDO DAS PROVAS Nº QUESTÕES 

Português 08 

Matemática 07 

Específicos 10 
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3. ANEXO III  – PROGRAMA DAS PROVAS: 
 
ONDE SE LÊ:  

NÍVEL: MÉDIO 

 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 
PORTUGUÊS: 

Classes gramaticais: emprego e flexão do substantivo, pronome e verbo. Ortografia: emprego das letras; acentuação gráfica. 
Pontuação: emprego da vírgula, do ponto e vírgula e do ponto final. Sintaxe: os termos da oração; o período composto por 
coordenação; o período composto por subordinação; sintaxe de concordância; sintaxe de regência; sintaxe de colocação; ocorrência da 
crase. Texto: interpretação de texto [informativo ou literário]. 
 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SAÚDE PÚBLICA: 

ESTRUTURA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Histórico, legislação fundamental e normas operacionais do sistema, princípios, 
estrutura administrativa e financeira, responsabilidades dos três níveis Federativos, perspectiva e desafios do sistema. O MODELO DE 
ASSISTÊNCIA NO SUS: Níveis de assistência (primário, secundário e terciário), escopo da assistência: promoção da saúde, 
prevenção, terapêutica e reabilitação, estrutura em rede regionalizada e hierarquizada, responsabilidade sanitária, humanização do 
cuidado, características e funções da atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, gestão da assistência e gestão da 
clínica, organização da rede de urgência e emergência, regulação da assistência, planejamento em saúde pública. EPIDEMIOLOGIA: 
Epidemiologia no planejamento da assistência: Indicadores de saúde (conceitos, cálculo e interpretação). Sistemas de informação do 
SUS e seu uso no planejamento. Epidemiologia das doenças transmissíveis (cadeia causal e mecanismos de prevenção para as 
principais patologias transmissíveis no país). – Fundamentos de epidemiologia clínica (principais tipos de estudo e interpretação dos 
resultados). Assistência suplementar. Regulação da assistência suplementar, tendências e perspectivas. HUMANIZAÇÃO E SAÚDE. 
 

ESPECÍFICOS: 
Abordagem do paciente: abordagem, acolhimento e humanização da assistência de enfermagem. Administração de medicamentos pela 
via parenteral (principais vias de administração, cuidados, cálculo de doses).Aleitamento materno.Assistência de enfermagem à criança 
e ao adolescente. Assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídico puerperal (gravidez, parto e puerpério). Assistência de 
enfermagem a pacientes em situações clinicas. Assistência de enfermagem a pacientes portadores de feridas. Assistência de 
enfermagem ao paciente cirúrgico.  Assistência de enfermagem ao paciente idoso. Assistência de enfermagem ao recém-nascido 
normal e patológico. Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência. Assistência integral à saúde mental. Código 
de ética: direitos, deveres e competências profissionais. Conservação de imunobiológicos (rede de frio). Doenças de notificação 
compulsória. Doenças infectocontagiosas e parasitárias. Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Epidemiologia, prevenção e 
controle de infecções. Estratégia de saúde da família (ESF): legislação específica. Noções de anatomia. Noções de fisiologia. Noções 
de imunização (calendário básico de imunização, eventos adversos na administração de vacinas). Procedimentos de enfermagem.  
Termos técnicos de enfermagem. Verificação e avaliação dos parâmetros vitais. 

 
 
LEIA-SE  

NÍVEL: FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM E SAÚDE 

 
PORTUGUÊS: 
Classes gramaticais: reconhecimento e flexão do substantivo, do pronome e dos verbos regulares. Ortografia: emprego das letras; 
acentuação gráfica. Pontuação: emprego da vírgula; emprego do ponto final. Sintaxe: reconhecimento dos termos da oração; 
reconhecimento das orações num período. Concordância verbal; concordância nominal; colocação de pronomes; ocorrência da crase; 
regência verbal; regência nominal. Texto: interpretação de texto [informativo ou literário]. 
 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SAÚDE PÚBLICA: 
ESTRUTURA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Histórico, legislação fundamental e normas operacionais do sistema, princípios, 
estrutura administrativa e financeira, responsabilidades dos três níveis Federativos, perspectiva e desafios do sistema. O MODELO DE 
ASSISTÊNCIA NO SUS: Níveis de assistência (primário, secundário e terciário), escopo da assistência: promoção da saúde, 
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prevenção, terapêutica e reabilitação, estrutura em rede regionalizada e hierarquizada, responsabilidade sanitária, humanização do 
cuidado, características e funções da atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, gestão da assistência e gestão da 
clínica, organização da rede de urgência e emergência, regulação da assistência, planejamento em saúde pública. EPIDEMIOLOGIA: 
Epidemiologia no planejamento da assistência: Indicadores de saúde (conceitos, cálculo e interpretação). Sistemas de informação do 
SUS e seu uso no planejamento. Epidemiologia das doenças transmissíveis (cadeia causal e mecanismos de prevenção para as 
principais patologias transmissíveis no país). HUMANIZAÇÃO E SAÚDE. 
 
ESPECÍFICOS: 
Noções de saúde coletiva: epidemiologia e políticas de saúde. Noções de anatomia, fisiologia, farmacologia e microbiologia. 
Administração de medicamentos: via oral, ocular, otológica, tópica, dentre outras. Principais vias de administração parenteral. Noções 
de primeiros socorros. Noções de vacinações, sorologia e imunização. Rede de frio. Assistência de enfermagem a pacientes com 
doenças crônicas: Diabetes, Hipertensão, Doença de Alzheimer; Cardiopatias, dentre outras. Atenção primaria de saúde à criança e ao 
adolescente. Atenção primária à saúde do adulto. Atenção primária de saúde da mulher no ciclo gravídico puerperal (gravidez, parto e 
puerpério). Atenção à saúde da mulher; planejamento familiar, prevenção do câncer de colo uterino e mama; climatério. Atenção 
primária de saúde ao recém-nascido normal. Atenção primária de saúde ao paciente idoso. Aleitamento materno. Programa Nacional de 
Triagem Neonatal (teste do pezinho). Agente etiológico, sinais e sintomas, formas de diagnostico e tratamento das principais doenças 
infecto-contagiosas e parasitárias. Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Limpeza, assepsia, anti-sepsia, desinfecção e 
esterilização: conceitos, importância, indicações. Prevenção e controle de infecções nas instituições de saúde. Parâmetros vitais. 
Procedimentos básicos de enfermagem e observações de sinais e sintomas. Registros de enfermagem. Código de ética: direitos, 
deveres e competências profissionais. Termos técnicos de enfermagem. Humanização da assistência nas instituições de saúde. 
Estratégia de saúde da família (ESF): Legislação específica. Conceitos, princípios e diretrizes operacionais (normas). Atribuições dos 
membros da equipe. Outras questões versando sobre as atribuições específicas do emprego. 
 

4. ANEXO IV  – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
 

ONDE SE LÊ 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
Execução de procedimentos específicos da função (preparo de pacientes, curativos, dispensa e administração de medicamentos 
prescritos, preparo e esterilização de materiais, vacinação, aplicação de injeções e demais atividades delegadas pelo enfermeiro 
responsável), auxílio no controle de estoque de materiais e medicamentos, zelo e conservação do material de uso diário, 
acompanhamento de consulta médica/enfermagem quando necessário, preenchimento de prontuários e instrumentos de avaliação e 
controle, participação em atividades de promoção e prevenção à saúde, contribuição na elaboração de estatística e relatórios mensais 
específicos, participação nas reuniões de equipe 
 

LEIA-SE:  
AUXILIAR DE ENFERMAGEM E SAÚDE 
Execução de procedimentos específicos da função (preparo de pacientes, curativos, dispensa e administração de medicamentos 
prescritos, preparo e esterilização de materiais, vacinação, aplicação de injeções e demais atividades delegadas pelo enfermeiro 
responsável), auxílio no controle de estoque de materiais e medicamentos, zelo e conservação do material de uso diário, 
acompanhamento de consulta médica/enfermagem quando necessário, preenchimento de prontuários e instrumentos de avaliação e 
controle, participação em atividades de promoção e prevenção à saúde, contribuição na elaboração de estatística e relatórios mensais 
específicos, participação nas reuniões de equipe 
 
Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 
Piranguinho, 11 de abril de 2014. 

 
 
 

ANTÔNIO CARLOS SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


