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ESTADO DE SÃO PAULO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

CAMPINAS – NORTE – CISMETRO  
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2022  

ADITIVO nº 006/2022 
 
 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas – Norte – 
CISMETRO, com sede na Rua Amarílis, 118-B, Jardim Holanda, Holambra/SP, CEP 13825-
000, neste ato representado pelo Superintendente, Sr. ÉLCIO FERREIRA TRENTIN, no uso 
de suas atribuições legais, torna público o 6º aditivo ao edital 001/2022, conforme segue:  
 
CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que implica 
na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  
 
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame; 
 
 
DECIDE: 
 
Art. 1º. – Fica retificado o CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES referente ao 
cronograma das atividades, ficam reabertas as inscrições, conforme segue: 
 

 
ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Período de inscrição 19 de abril a 17 de junho de 2022 
Local de inscrição www.consulpam.com.br  
Solicitação de isenção 19 e 20 de abril de 2022 
Resultado preliminar da solicitação de isenção da 
taxa de inscrição 

10 de maio de 2022 

Recursos contra o resultado da solicitação de 
isenção da taxa de inscrição 

11 e 12 de maio de 2022 

Resultado pós-recurso da solicitação de isenção 
da taxa de inscrição 

17 de maio de 2022 

Solicitação de atendimento diferenciado e entrega 
de laudo médico para comprovação de candidato 
com deficiência e/ou do atendimento diferenciado 

19 de abril a 17 de junho de 2022 
 

Resultado preliminar da solicitação de inscrição 
regular, da condição de candidato com deficiência 
e/ou do atendimento diferenciado 

20 de junho de 2022 
 

Recurso contra o resultado preliminar da 
solicitação de inscrição regular, da condição de 
candidato com deficiência e/ou do atendimento 
diferenciado 

21 e 22 de junho de 2022 

 

Homologação dos candidatos pagos e relação 
dos candidatos inscritos como pessoa com 
deficiência, correções de dados e informações do 
candidato 

1 de julho de 2022  
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Data da Prova Objetiva 
e 

Data da Prova de Títulos  
10 de julho de 2022 

Horário da prova e local A ser divulgado  
Gabarito preliminar da prova objetiva 11 de julho de 2022 
Recurso contra o gabarito preliminar 12 e 13 de julho de 2022 
Gabarito pós-recursos 25 de julho de 2022 
Resultado preliminar da prova objetiva e Prova de 
Títulos 26 de julho de 2022 

Recurso contra o resultado preliminar da prova 
objetiva e Prova de Títulos. 27 e 28 de julho de 2022 

Resultado Final da prova objetiva e títulos 29 de julho de 2022 
Homologação da Seleção Pública 1 de agosto de 2022 

 
Art. 2º. - Fica retificado o ANEXO III - PROGRAMA DAS PROVAS DA SELEÇÃO PÚBLICA 
001/2022, para Prova de conhecimentos gerais para os empregos de Técnico de 
Enfermagem 12x36, Técnico de Enfermagem 40h, Enfermeiro 12x36 e Enfermeiro 40h. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Enfermeiro 12x36, 40h 
Enfermagem na Atenção Primária em Saúde; conhecimentos e princípios que fundamentam 
a Estratégia de Saúde da Família; Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e a Lei Orgânica da Saúde; Práticas integrativas e complementares no Sistema Único de 
Saúde. Pessoas com necessidades especiais. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Ações de enfermagem na Atenção Básica 
Diabetes, Hipertensão Arterial, Prevenção de Câncer de Mama e Cérvico-Uterino. Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB). Estratégia Saúde da Família. Abordagem do processo 
saúde-doença das famílias e do coletivo. Gerenciamento da Assistência de Enfermagem; 
Gerenciamento dos Serviços de Saúde; Saúde Coletiva/Epidemiologia; Vigilância 
Epidemiológica; Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária, Modelos Assistenciais em 
Saúde; SUS; Educação, comunicação e práticas pedagógicas em Saúde Coletiva; 
Programas de atenção à saúde dos diversos grupos: criança, adolescente, mulher, adulto, 
idoso e trabalhador. Programa Nacional de Imunização: esquema vacinal do Ministério da 
Saúde; rede de frio; vias e formas de administração e validade; Atuação do Enfermeiro no 
rompimento do ciclo de transmissão de doenças, biossegurança, processamento de artigos 
e superfícies. Atuação do Enfermeiro nas urgências e emergências. Saúde do trabalhador. 
Doenças ocupacionais. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de 
dados, diagnóstico de Enfermagem com base na Taxonomia da Associação Norte-
Americana de Diagnóstico em Enfermagem (NANDA). Assistência de enfermagem a 
pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e imunodeficiência. Assistência de 
Enfermagem a pacientes com lesões por queimaduras. Assistência de Enfermagem em 
doenças infecciosas. Planejamento e promoção do ensino de autocuidado ao paciente. 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Abortamento; gravidez ectópica; Mecanismo 
do parto; Assistência ao parto normal; Fases clínicas do parto. 
 
Técnico de Enfermagem 12x36, 40h  
Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética profissional. Noções de 
farmacologia. Admissão, transferência, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame 
físico. Enfermagem nos exames complementares. Prontuário médico, anotações e registros. 
Centro cirúrgico, central de material e esterilização. Sinais vitais. Prevenção e controle de 
infecção hospitalar. Assepsia da unidade e do paciente. Medidas de conforto. Higiene 
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corporal. Assistência de enfermagem nas eliminações. Assistência de enfermagem aos 
pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo após a morte. Medidas terapêuticas. 
Tratamento por via respiratória. Tratamentos diversos: curativos, tricotomia etc. Noções de 
primeiros socorros. Assistência de enfermagem em urgência e emergências: poli 
traumatismo, procedimentos em parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente 
vascular encefálico, estado de coma, infarto agudo do miocárdio e angina no peito, edema 
agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, intoxicação 
exógena. Enfermagem médicocirúrgica: sinais e sintomas. Tratamento e assistência em: 
clínica médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica. Ações básicas em saúde pública: 
imunização e vigilância epidemiológica. Humanização da Assistência. Verificação de sinais 
vitais: temperatura, pulso, respiração, pressão arterial. IRA: diagnóstico, caracterização, 
procedimento, classificação. Assistência Materno-infantil. Esterilização. Cuidados gerais no 
pré e pós-operatório. Assistência clínica e obstétrica e cuidados gerais de Enfermagem. 
 
PASSA-SE A LER: 
 
Enfermeiro 12x36 
Gerenciamento dos serviços de Enfermagem. Processo de trabalho em Enfermagem. Lei do 
exercício profissional. Atribuições da equipe de Enfermagem conforme a lei. Funções 
privativas do enfermeiro. Conduta profissional segundo a Lei e o Código de Ética. Saúde do 
trabalhador. Doenças ocupacionais. Biossegurança. A vigilância epidemiológica no contexto 
da Enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, 
diagnóstico de Enfermagem com base na Taxonomia da "Associação Norte-Americana de 
Diagnóstico em Enfermagem" (NANDA), Classificação de Intervenções de Enfermagem 
(NIC) e Avaliação da Assistência de Enfermagem (NOC), documentação e registro. 
Princípios da administração de medicamentos. Cuidados de Enfermagem relacionados à 
terapêutica medicamentosa. Assistência de Enfermagem a adultos e idosos com alterações 
clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as necessidades humanas básicas utilizando 
o processo de Enfermagem. Modelos de intervenção na saúde da população idosa. 
Assistência de Enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e 
imunodeficiência. Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas 
hematopoiético, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, 
nervoso e músculo-esquelético. Assistência de Enfermagem a pacientes com lesões por 
queimaduras. Assistência de Enfermagem em doenças infecciosas. Assistência de 
Enfermagem na função imunológica. Enfermagem no programa de assistência domiciliar. 
Planejamento e promoção do ensino de autocuidado ao cliente. Anatomia clínica cirúrgica 
dos órgãos genitais femininos. Saúde da mulher. Métodos anticoncepcionais: classificação, 
indicações e contraindicações. Lesões colposcópicas típicas e atípicas. Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST). Abortamento, gravidez ectópica – Mecanismo do parto 
– Assistência ao parto normal – fases Clínicas do parto – Parto prematuro – Parto prolongado 
e parto gemelar. Aborto previsto em Lei. Humanização do Parto e papel das doulas. 
Exercícios de atenuação da dor. Violência contra a mulher. Hemorragia do 3º trimestre (DPP 
– NI – placenta prévia – rotura uterina). Diabete e gravidez. Climatério. Ética e Legislação 
Profissional. 
 
Enfermeiro 40h 
Enfermagem na Atenção Primária em Saúde; conhecimentos e princípios que fundamentam 
a Estratégia de Saúde da Família; Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e a Lei Orgânica da Saúde; Práticas integrativas e complementares no Sistema Único de 
Saúde. Pessoas com necessidades especiais. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Ações de enfermagem na Atenção Básica 
Diabetes, Hipertensão Arterial, Prevenção de Câncer de Mama e Cérvico-Uterino. Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB). Estratégia Saúde da Família. Abordagem do processo 
saúde-doença das famílias e do coletivo. Gerenciamento da Assistência de Enfermagem; 
Gerenciamento dos Serviços de Saúde; Saúde Coletiva/Epidemiologia; Vigilância 
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Epidemiológica; Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária, Modelos Assistenciais em 
Saúde; SUS; Educação, comunicação e práticas pedagógicas em Saúde Coletiva; 
Programas de atenção à saúde dos diversos grupos: criança, adolescente, mulher, adulto, 
idoso e trabalhador. Programa Nacional de Imunização: esquema vacinal do Ministério da 
Saúde; rede de frio; vias e formas de administração e validade; Atuação do Enfermeiro no 
rompimento do ciclo de transmissão de doenças, biossegurança, processamento de artigos 
e superfícies. Atuação do Enfermeiro nas urgências e emergências. Saúde do trabalhador. 
Doenças ocupacionais. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de 
dados, diagnóstico de Enfermagem com base na Taxonomia da Associação Norte-
Americana de Diagnóstico em Enfermagem (NANDA). Assistência de enfermagem a 
pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e imunodeficiência. Assistência de 
Enfermagem a pacientes com lesões por queimaduras. Assistência de Enfermagem em 
doenças infecciosas. Planejamento e promoção do ensino de autocuidado ao paciente. 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Abortamento; gravidez ectópica; Mecanismo 
do parto; Assistência ao parto normal; Fases clínicas do parto. 
 
Técnico de Enfermagem 12x36 
Admissão, transferência, alta, óbito. Centro cirúrgico, central de material e esterilização. 
Prevenção e controle de infecção hospitalar. Assepsia da unidade e do paciente. Medidas de 
conforto. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo 
após a morte. Assistência de enfermagem em urgência e emergências: poli traumatismo, 
procedimentos em parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular 
encefálico, estado de coma, infarto agudo do miocárdio e angina no peito, edema agudo no 
pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, intoxicação exógena. 
Enfermagem médico-cirúrgica: sinais e sintomas. Cuidados Gerais no Pré e Pós-Operatório; 
Assistência Clínica e Obstétrica. Fundamentos de enfermagem. Lei do exercício profissional. 
Ética profissional. Noções de farmacologia. Assistência de enfermagem ao exame físico. 
Enfermagem nos exames complementares. Prontuário médico, anotações e registros. Sinais 
vitais. Higiene corporal. Medidas terapêuticas. Tratamento por via respiratória. Noções de 
primeiros socorros. Tratamento e assistência em: clínica médica, doenças transmissíveis. 
Humanização da Assistência. Pressão Arterial. IRA: Diagnóstico, Caracterização, 
Procedimento, Classificação; Assistência Materno Infantil. Esterilização. Cuidados gerais de 
enfermagem. Técnicas básicas de enfermagem: nebulização, peso - mensuração, aplicações 
de medicações (vias e técnicas), curativos, posição para exames, alimentações e coleta de 
material para exames, Assistência de Enfermagem à mulher: prevenção e detecção precoce 
do câncer ginecológico (colo de útero e mama), acompanhamento à gestante, consulta de 
pré-natal - acompanhamento à mulher no puerpério (normal ou patológico) e no abortamento; 
atenção à mulher vítima de violência doméstica e sexista. Assistência de enfermagem à 
saúde da mulher; Assistência de enfermagem na atenção à saúde da criança e adolescente. 
Assistência de enfermagem ao adulto: controle de pacientes e de comunicantes em doenças 
transmissíveis (tuberculose, hanseníase, cólera, infecção pelo HIV, hepatite, meningite, 
dengue e leptospirose) paciente portador de: hipertensão arterial, diabetes, outras doenças 
crônicas, abordagem do paciente acamado (cuidados no acidente vascular cerebral). 
Atenção à pessoa com deficiência; Saúde mental: projeto terapêutico singular, acolhimento, 
clínica ampliada, matricialmente, visitas domiciliares e outras formas de busca do paciente e 
atenção à família. Imunizações: esquema básico de vacinação. 
 
Técnico de Enfermagem 40h  
Fundamentos de enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética profissional. Noções de 
farmacologia. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames 
complementares. Prontuário médico, anotações e registros. Sinais vitais. Higiene corporal. 
Medidas terapêuticas. Tratamento por via respiratória. Noções de primeiros socorros. 
Tratamento e assistência em: clínica médica, doenças transmissíveis. Humanização da 
Assistência. Pressão Arterial. IRA: Diagnóstico, Caracterização, Procedimento, 
Classificação; Assistência Materno Infantil. Esterilização. Cuidados gerais de enfermagem. 
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Noções de Saúde Pública. Organização dos serviços de saúde no Brasil. Indicadores de 
saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. 
Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Acolhimento na 
Atenção Primária à Saúde: conceitos, formas de organização, avaliação do processo de 
trabalho, trabalho em equipe, classificação de risco. Ferramentas e conceito da Saúde da 
Família: conceito de territorialização, visita domiciliar. Técnicas básicas de enfermagem: 
nebulização, peso - mensuração, aplicações de medicações (vias e técnicas), curativos, 
posição para exames, alimentações e coleta de material para exames, Assistência de 
Enfermagem à mulher: prevenção e detecção precoce do câncer ginecológico (colo de útero 
e mama), acompanhamento à gestante, consulta de pré-natal - acompanhamento à mulher 
no puerpério (normal ou patológico) e no abortamento; atenção à mulher vítima de violência 
doméstica e sexista. Assistência de enfermagem à saúde da mulher; Assistência de 
enfermagem na atenção à saúde da criança e adolescente. Assistência de enfermagem ao 
adulto: controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis (tuberculose, 
hanseníase, cólera, infecção pelo HIV, hepatite, meningite, dengue e leptospirose) paciente 
portador de: hipertensão arterial, diabetes, outras doenças crônicas, abordagem do paciente 
acamado (cuidados no acidente vascular cerebral). Atenção à pessoa com deficiência; Saúde 
mental: projeto terapêutico singular, acolhimento, clínica ampliada, matricialmente, visitas 
domiciliares e outras formas de busca do paciente e atenção à família. Imunizações: 
esquema básico de vacinação. 
 
Art. 3º - Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Edital 001/2022. 
 
 
 
 

Holambra/SP, 2 de junho de 2022. 
  
 
 
 

ÉLCIO FERREIRA TRENTIN 
Superintendente - CISMETRO 


