
 
               

               ESTADO DA PARAÍBA 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  

ERRATA Nº 001/2020 

 

 
 

A Comissão de Processo Seletivo nomeada pelo Decreto 055/2019, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 

retifica o edital nº. 001/2020, publicado no diário oficial do dia 21 de janeiro de 2020, que trata do do Processo Seletivo 

para diversos cargos vinculados a Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, no que tange aos seguintes itens: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

NÍVEL TÉCNICO / MÉDIO 

 

 

CARGO 

 

ESCOLARIDADE E PRÉ 

REQUISITOS 

CARGA 

HORARIA 

 

VENCIMENTOS 

R$ 

 

Nº VAGAS 

 

AUXILIAR DE 

LABORATÓRIO DE 

PRÓTESE 

CEO 

 

Certificado de conclusão de Curso Técnico 

em Prótese Dentária, expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo 

MEC+registro no conselho de classe 
específico, com experiência no cargo. 

 

40h 

 

1.045,00 

 

01 

 

LEIA-SE 

 

 

CARGO 

 

ESCOLARIDADE E PRÉ 

REQUISITOS 

CARGA 

HORARIA 

 

VENCIMENTOS 

R$ 

 

Nº VAGAS 

 

TÉCNICO EM 

PRÓTESE 

CEO 

 

Certificado de conclusão de Curso Técnico 

em Prótese Dentária, expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo 

MEC+registro no conselho de classe 

específico, com experiência no cargo. 

 

40h 

 

2.000,00 

 

01 

 

ONDE SE LÊ: 

 

NIVEL SUPERIOR 

 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

SERVIÇO 

MULTIPROFISSIONAL 

PARA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

Certificado de curso de nivel superior em 

fisioterapia, expedido por instituição de 

ensino reconhecida pelo MEC+registro 

no Conselho de Classe especifico, com 

experiência no cargo. 

30h 1.800,00 01 

 

LEIA-SE 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

SERVIÇO 

MULTIPROFISSIONAL 

PARA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

Certificado de curso de nivel superior em 

Terapia Ocupacional, expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo 

MEC+registro no Conselho de Classe 

especifico, com experiência no cargo. 

30h 1.800,00 01 
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ONDE SE LÊ 

 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO PRÓTESE - -CEO  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Anatomia e escultura dental; Prótese parcial fixa; Prótese removível; Prótese total; Prótese adesiva; Aparelhos 

ortodônticos; Materiais odontológicos; Materiais e técnicas de moldagem e modelagem; Materiais restauradores e 

protéticos estéticos; Equipamento e instrumental protético; Noções básicas de oclusão dentária; Aspectos relativos 

à atuação profissional; Atribuições do técnico de laboratório de prótese dentária; Exercício ético e legal da função 

de técnico em prótese dentária no Brasil. Princípios do Sistema Único de Saúde. 

 

LEIA-SE 

 

TÉCNICO EM  PRÓTESE - -CEO  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Anatomia e escultura dental; Prótese parcial fixa; Prótese removível; Prótese total; Prótese adesiva; Aparelhos 

ortodônticos; Materiais odontológicos; Materiais e técnicas de moldagem e modelagem; Materiais restauradores e 

protéticos estéticos; Equipamento e instrumental protético; Noções básicas de oclusão dentária; Aspectos relativos 

à atuação profissional; Atribuições do técnico de laboratório de prótese dentária; Exercício ético e legal da função 

de técnico em prótese dentária no Brasil. Princípios do Sistema Único de Saúde. 

 

ONDE SE LÊ 

 

ENFERMEIRO – PARA TODOS OS CARGOS  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
SUS: Legislação e Políticas de Saúde. Estratégia Saúde da Família. Processo de trabalho da equipe da ESF. O 

cuidado integral na ESF: Projeto Terapêutico Singular. Diagnóstico de saúde da comunidade. Legislação em 

enfermagem; ética profissional (princípios básicos de ética e relações humanas). A consulta de enfermagem. 

Avaliação de saúde, intervenção de enfermagem ao indivíduo, à família e à comunidade. Prevenção e controle de 

infecções relacionadas a assistência à saúde, aplicação de medida de biossegurança. Visita domiciliar no contexto 

da saúde da família. Processo saúde-doença. Atenção aos portadores de doenças infecciosas (tuberculose e 

hanseníase). Imunização. Infecções sexualmente transmissíveis e AIDS. Doenças crônicas não transmissíveis. 

Saúde da mulher. Saúde da criança. Saúde do Adolescente. Saúde do Homem. Saúde do Idoso. Vigilância em saúde: 

atuação do enfermeiro na vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. 

 

LEIA-SE 

 

ENFERMEIRO – PARA TODOS OS CARGOS, EXCETO ENFERMEIRO DA SAMU 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
SUS: Legislação e Políticas de Saúde. Estratégia Saúde da Família. Processo de trabalho da equipe da ESF. O 

cuidado integral na ESF: Projeto Terapêutico Singular. Diagnóstico de saúde da comunidade. Legislação em 

enfermagem; ética profissional (princípios básicos de ética e relações humanas). A consulta de enfermagem. 

Avaliação de saúde, intervenção de enfermagem ao indivíduo, à família e à comunidade. Prevenção e controle de 

infecções relacionadas a assistência à saúde, aplicação de medida de biossegurança. Visita domiciliar no contexto 

da saúde da família. Processo saúde-doença. Atenção aos portadores de doenças infecciosas (tuberculose e 

hanseníase). Imunização. Infecções sexualmente transmissíveis e AIDS. Doenças crônicas não transmissíveis. 

Saúde da mulher. Saúde da criança. Saúde do Adolescente. Saúde do Homem. Saúde do Idoso. Vigilância em saúde: 

atuação do enfermeiro na vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. 

 

INCLUSÃO DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE ENFERMEITO PLANTONISTA-

SAMU 

 

ENFERMEIRO PLANTONISTA SAMU  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
SUS: Lei do exercício profissional. Biossegurança. Fundamentação do processo de cuidar em 
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enfermagem na saúde da criança, do adolescente, do adulto, da mulher, do homem, do idoso (incluindo todas as 

condições clínicas e cirúrgicas). Semiologia e Semiotécnica. Política nacional de atenção às urgências. Rede de 

atenção à urgência. Protocolos de Suportes Avançados de Vida SAMU 192. Programa Nacional de Segurança do 

Paciente. Biossegurança. Cuidados críticos de Enfermagem. O paciente pediátrico criticamente doente. O paciente 

idoso criticamente doente. Tomadas de decisão com uso do Processo de Enfermagem. Farmacologia aplicada à 

enfermagem. Política Nacional de Humanização. Fim de vida no cuidado crítico. Alívio da dor e promoção de 

conforto. Cuidados paliativos. 

 

 

As demais disposições do Edital 01/2020 continuam inalteradas.  

 

Todas essas alterações estarão dispostas, de forma integrada, ao Edital Retificado que será 

publicado nessa presente data.  

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedida a presente. 

 

 

 

BELÉM, 24 DE JANEIRO DE 2020 


