
 

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE RESENDE  

EDITAL 003/2018 

3º ADITIVO – RETIFICA E COMPLEMENTA O EDITAL Nº 001/2018  

  

O MUNICÍPIO DE RESENDE, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de 

direito público interno, neste ato representado pelo Exmo Prefeito, Sr DIOGO 

GONÇALVES BALIEIRO DINIZ, no uso de suas atribuições legais, torna público o 1º 

ADITIVO AO EDITAL 001/2018 DO CONCURSO PÚBLICO de provas para o 

provimento de cargos efetivos no quadro de pessoal, nos termos do Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais e demais legislações pertinentes e normas estabelecidas 

neste Edital e seus anexos.  

  

Artigo 1º - Fica retificado, o Edital 001/2018, nos seguintes termos:   

 

I- No capítulo VI, acrescenta-se o item 17 com o seguinte texto: 

 

17. Recursos postados na data estipulada nesse edital mas que não cheguem ao 

Instituto Consulpam com antecedência de três dias úteis antes da data prevista 

para divulgação da apreciação das interposições, não serão avaliados. 

 

Artigo 2º - Fica alterado o Anexo I, nos seguintes termos: 

 

07 
TÉCNICO EM  

RAIO X 

96H/MÊS*

* 

ou  

120h/mês*

** 

Ensino Médio 

Completo com curso de 

Técnico em Radiologia 

e Registro Profissional. 

Totalizando 

R$ 954,00* 
04 01 

** 96 horas/mês quando o mês for de 4 semanas 

*** 120h/mês quando o mês for de 5 semanas  

 

Artigo 3º. Retifica-se o Anexo III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, para os cargos 

ENFERMEIRO E ENFERMEIRO PLANTONISTA, conforme infra: 

 

ENFERMEIRO 

Lei do exercício profissional. Ética e Legislação Profissional. Saúde do trabalhador 

(noções sobre doenças ocupacionais); Assistência de enfermagem nas urgências e 

emergências: primeiros socorros, hemorragias, choques, traumatismos, queimaduras; 

Enfermagem em doenças infecciosas; DSTs. Imunização:  rede de frio, tipos de vacinas, 

conservação e armazenamento, validade, dose e via de administração; Cuidados de 

Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa; Assistência de Enfermagem na 

prevenção e controle de infecção hospitalar; Assistência de Enfermagem perioperatória; 

Papel do Enfermeiro no centro cirúrgico; Papel do enfermeiro na central de materiais; 

esterilização; Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão 



 

e diabetes) e imunodeficiência; Assistência à criança: recém-nascido normal, prematuro 

e de alto risco, puericultura; Assistência nas doenças crônico-degenerativas; Assistência 

de enfermagem ao paciente psiquiátrico. Planejamento da assistência de Enfermagem nas 

alterações dos sistemas hematopoiético, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, 

renal, geniturinário, endócrino, nervoso e musculoesquelético; Modelos de intervenção 

na saúde da população idosa; Assistência de Enfermagem na função imunológica; 

Avanços da imunologia: Engenharia genética e células tronco; Métodos 

anticoncepcionais: classificação, indicações e contraindicações. Assistência de 

enfermagem em saúde da mulher; Abortamento, gravidez ectópica, mecanismo do parto, 

assistência ao parto normal, fases clínicas do parto, parto prematuro e parto gemelar; 

Aborto previsto em Lei; Humanização do Parto; Hemorragia do 3º trimestre (DPP – 

placenta prévia – rotura uterina); pré-eclâmpsia e eclampsia. Doença hemolítica perinatal. 

Sofrimento fetal; DHEG Diabetes e gravidez; Climatério. 

 

ENFERMEIRO PLANTONISTA 

Cuidados pré-hospitalares de enfermagem em emergências cardiovasculares: Parada 

cardiorrespiratória; Choque hipovolêmico; Síncope; Isquemias; Infarto agudo do 

miocárdio; Insuficiência cardíaca congestiva; Hipertensão; Arritmias. Cuidados pré-

hospitalares de enfermagem em emergências respiratórias: Insuficiência respiratória 

aguda; Obstrução das vias aéreas superiores; Pneumotórax; Embolia pulmonar; Asma; 

Doença pulmonar obstrutiva crônica. Cuidados pré-hospitalares de enfermagem em 

emergências metabólicas: Emergências diabéticas; Desequilíbrio acidobásico; Insolação; 

Hipotermia; Desequilíbrios hidro-eletrolíticos. Cuidados pré-hospitalares de enfermagem 

em emergências ginecológicas e obstétricas: Sangramento vaginal; Gravidez ectópica; 

Sangramento do terceiro trimestre de gravidez; Doença hipertensiva na gravidez; 

Violência sexual e parto de emergência. Cuidados pré-hospitalares de enfermagem em 

emergências psiquiátricas: Paciente suicida; Paciente violento; Paciente depressivo. 

Cuidados pré-hospitalares de enfermagem em emergências pediátricas: Crises 

convulsivas; Crises asmáticas; Obstrução das vias aéreas superiores. Parada 

cardiorrespiratória. Cuidados pré-hospitalares de enfermagem no trauma: Traumatismos 

múltiplos; Traumatismo craniano; Lesão de coluna espinhal; Traumatismo torácico; 

Traumatismo abdominal; Queimaduras; Ferimentos; Afogamentos.  

 

Artigo 4º. O Edital consolidado com as alterações está disponível nos endereços 

eletrônicos www.resende.rj.gov.br  e www.consulpam.com.br .   

  

Artigo 5º. Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Manual do 

Candidato. 

 

Resende, 27 de julho de 2018.  

 

  

DIOGO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ 

  Prefeito Municipal  

 Resende- RJ 

http://www.consulpam.com.br/
http://www.consulpam.com.br/
http://www.camarajf.mg.gov.br/

