EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 3, DE 25 DE MARÇO DE 2020 RETIFICA O EDITAL
Nº 02/2020

IGC – INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA, entidade de direito privado sem fins
lucrativos, certificada como entidade beneficente de assistência social na área da saúde
ESTÁ RETIFICANDO O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N° 02/2020 (IRAUÇUBACE) CONFORME A SEGUIR DETALHADO:
1. AO ITEM 1 ADICIONA-SE:
1.4.7. Enfermeiro, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração
mensal no valor de R$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais) .
2. AO ITEM 4 ADICIONA-SE:
Enfermeiro

Objetiva

Entrevist
a
individual

Língua
Portuguesa
Conhecimentos
específicos
Entrevistas por competências,
de forma semiestruturada,
composta por perguntas
situacionais e com ênfase na
investigação de experiências
vividas pelo candidato,
identificando comportamentos
de trabalho e atributos
pessoais observáveis e
mensuráveis que induzem à
melhoria do desempenho no
exercício do
cargo e ao sucesso
da organização

10
20
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10
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Eliminatório

05 Perguntas

01

25

Eliminatório

3. AO ITEM 7.2 (a) RETIFICA-SE:
a)

Todas as entrevistas serão realizadas na cidade de Irauçuba, Estado
do Ceará, em data, horário e local a serem divulgados em edital
específico a ser publicado no site do IGC;

4. AO ANEXO 02 ADICIONA-SE:
Enfermeiro (40)

Certificado, devidamente registrado,
de conclusão de curso de ensino
superior em Enfermagem, fornecido
por instituição de ensino reconhecida
pelo MEC. Registro ativo no conselho
de
classe.

R$ 120,00

5. AO ANEXO 03 ADICIONA-SE:
Cargo: Enfermeiro
Atribuições do Cargo: Realizar atividades inerentes ao cargo na Unidade
Hospitalar e/ou atuar no Programa da Saúde da Família, Cento de Saúde e Atenção
Psicossocial, em decorrência na necessidade e discricionariedade do IGC. Cumprir
e zelar pelas normas e regulamentos da Instituição. Contribuir para o constante
aprimoramento dos serviços. Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o
processo e os serviços de assistência de enfermagem; Planejar, organizar,
coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares de enfermagem nas unidades
assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe
de enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde; Participar da
elaboração e execução de planos assistenciais de saúde dos pacientes nos âmbitos
hospitalar e ambulatorial; Prestar assistência direta aos pacientes de maior
complexidade técnica, graves , com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos
de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar de
comissões multiprofissionais/interdisciplinares da Instituição; Elaborar mecanismos
de avaliação da qualidade assistencial; Monitorar indicadores assistenciais da
enfermagem, coletar e analisar dados apresentados em relatórios gerenciais;
Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser
causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Participar de projetos
de construção ou reforma de unidades assistenciais; Demonstrar interesse em
educação permanente e em pesquisa científica; Executar tarefas correlatas a critério
do superior.
6. AO ANEXO 04 ADICIONA-SE:
Cargo: Enfermeiro
Conhecimentos específicos: Fundamentos do Exercício da Enfermagem; Lei do Exercício
Profissional; Código de Ética e Deontologia de Enfermagem; Políticas e Programas
Nacionais do SUS, imunizações, saúde da mulher, da criança, do adolescente, do
idoso, DST e AIDS, hanseníase e tuberculose, hipertensão e diabetes; Política
nacional de humanização e acolhimento com classificação de risco; Gestão e
Organização dos Serviços de Saúde e Enfermagem; Sistematização da Assistência
de Enfermagem; Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências; Política
Nacional de Segurança do Paciente; Educação Permanente em Saúde; Educação
Interprofissional em Saúde; Atenção domiciliar; Grupos de saúde na atenção
primária; Projeto terapêutico singular; Redes de atenção a saúde; Doenças de
notificação compulsória.

JUAZEIRO DO NORTE, 25 DE MARÇO DE 2020

