
Divulgação dos locais e horários da aplicação da 2a Etapa

EDITAL 20/2017 - Banco de Colaboradores - DIEPS

LOCAL: Anexo da Escola de Saúde Pública, situado na Av. Antônio Justa, 3161 - Meireles, Fortaleza- CE – Para todas as áreas de atuação.

QUINTA  -  10/08/2017           

CANDIDATO TEMA HORÁRIO SALA

1. FERNANDA MARIA CARVALHO 
FONTENELE

- Humanização na assistência de Enfermagem à saúde materna e neonatal. 

- Assistência de Enfermagem no Pré-natal.

- Prevenção e assistência de Enfermagem na Síndrome Hellp.

9:00

5

2. FRANCISCA ALICE CUNHA 
RODRIGUES

- Assistência de Enfermagem ao trabalho de parto. 

- Fatores de riscos associados às síndromes hipertensivas. 

- Bancos de leite humano como estratégia para promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno.

9:30

3. ITALA EMANUELLE PINHEIRO DO
NASCIMENTO

- Políticas e programas de ação no aleitamento materno no âmbito regional e 

local.

- Manejo da amamentação e técnicas de ordenha.

- Tratamento e assistência de Enfermagem na Síndrome Hellp.

10:00

4. NARA RYANE NOBRE OLIVEIRA - Manejo das condições da mama para o aleitamento materno e intercorrências 

mamárias (Fissuras, Ingurgitamento Mamário, Mastite).

- Controle e assistência de Enfermagem na Síndrome Hellp.

- Definição das infecções no ciclo gravídico puerperal.

10:30
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5. RAQUEL SERPA TORRES MARTINS - Bancos de leite humano como estratégia para promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno.

- Prevenção e assistência de Enfermagem nas situações de: Descolamento 

Prematuro de Placenta (DPP).

- Assistência de Enfermagem na hipertensão pós-parto. 

11:00

6. CECILIA MARIA DE SOUSA 
CAVALCANTE QUEIROZ

- Anatomia mamária e o aleitamento materno.

- Terapêutica medicamentosa na reanimação materna e neonatal.

- Prevenção, controle, tratamento e assistência de Enfermagem nas infecções no 

ciclo gravídico puerperal (materna).

14:00

7. FRANCISCA LIDIANE DE AGUIAR 
COSTA

- Cuidados imediatos de suporte a vida neonatal.

- Tratamento e assistência de Enfermagem nas situações de: Descolamento 

Prematuro de Placenta (DPP).

- Fatores de risco associados às Síndromes Hemorrágicas.

14:30

8. JANAÍNA MARQUES DE ALMEIDA - Prevenção, controle, tratamento e assistência de Enfermagem nas infecções no 

ciclo gravídico puerperal (fetal).

- Prevenção, controle, tratamento e assistência de Enfermagem na Eclâmpsia.

- Sinais e sintomas da hipertesão pós-parto.

15:00

OBS: As candidatas deverão escolher apenas um dos três temas para apresentar na prova prática de acordo com o subitem 6.2.2.3 
do edital 20/2017.


