
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 10/2016

LOCAL: SALA 2 - SEDE DA DIEPS (situada na Av. Antonio Justa, 3161 / Anexo - Meireles, Fortaleza- CE) – Para todas as áreas de atuação.

SEGUNDA  -  23/05/2016                MANHÃ

CANDIDATO TEMA HORÁRIO ÁREA

1. LARISSA RODRIGUES DE FREITAS • Classificação dos tempos de cirurgia.
• Cuidados de enfermagem no pós operatório.
• Técnicas de manejo e transporte de pacientes.

9:00

GRADUAÇÃO
20 HORAS

2. LETICIA MILENA FREITAS SILVA • Classificação dos tipos de trauma. 
• Organização e estrutura do centro cirúrgico.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de choque elétrico.

9:30

3. DENISE MARIA PINHEIRO LIMA • Técnicas de manuseio e de esterilização de instrumental cirúrgico estéril.
• Sinais e sintomas da parada cardiorrespiratória.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de trauma.

10:00

4. NATÁLIA SILVESTRE DE 
CARVALHO

• Cuidados de enfermagem com o recém-nascido
• Calendário de vacinas – imunização da criança e da gestante 
• Manejo dos equipamentos utilizados na central de material.

10:30

5. MÁRCIA LACERDA ARARUNA • Cuidados de enfermagem no pré operatório: transporte dos pacientes.
• Categorias dos transtornos mentais e de comportamento
• Classificação das doenças mentais

11:00

6. TAMARA DAVYLA TORRES 
GADELHA

• Processo de trabalho em enfermagem na urgência e emergência.
• Terapias alternativas na saude mental
• Emergências psiquiátricas

11:30

SEGUNDA  -  23/05/2016               TARDE

CANDIDATO TEMA HORÁRIO ÁREA

1. RAÍSSA NAYANNE MOREIRA 
RUFINO

• Cuidados de enfermagem no pós operatório: preparo, diluição e administração
de medicamentos na sala de recuperação anestésica.

• Organização e funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS).
• Cuidados de enfermagem nas urgências traumatológicas do adulto: 

classificação dos tipos de trauma.

13:00



SEGUNDA  -  23/05/2016               TARDE

GRADUAÇÃO
20 HORAS

2. TICIANE BEZERRA DE OLIVEIRA • Política Nacional de Atenção às Urgências.
• Sinais e sintomas da insuficiência respiratória.
• Cuidados de enfermagem na reanimação cardiopulmonar.

13:30

3. ANA GESSELENA DA SILVA FARIAS • Fisiopatologia dos principais agravos à saúde que determinam necessidade de 
tratamento cirúrgico (escolha dois).

• Classificação dos tipos de cirurgia e dos tempos cirúrgicos.
• Cuidados de enfermagem com pacientes no pré operatório: preparo e higiene 

do paciente.

14:00

4. LAYSIA MINELLY DUARTE SALES • Técnicas de transporte de paciente em situações de urgência e emergência.
• Processo de trabalho em enfermagem no centro de material e esterilização.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente no pós operatório: manejo de drenos, 

cateteres e sondas.

14:30

5. EVELINE MICHELLE LIMA DA 
SILVA

• Cuidados de enfermagem nas urgências traumatológicas no adulto:  
imobilização de fraturas, luxações e entorses.

• Organização e funcionamento da sala de estabilização.
• Sinais e sintomas das hemorragias.

15:00

6. GLAUCO GISCARD RIBEIRO 
COUTINHO

• Nutrição de pacientes (enteral e parenteral; oral, gavagem).
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de emergências hemorrágicas.
• Cuidados de enfermagem na reanimação cardiopulmonar.

15:30

7. DOUGLAS VIEIRA BRAGA • Organização e funcionamento da sala de estabilização.
• Cuidados de enfermagem no pós operatório.
• Cuidados de enfermagem na reanimação cardiopulmonar.

16:00

ESPECIALISTA
20 HORAS  8. CAMILA ALMEIDA NEVES DE 

OLIVEIRA

• Cuidados de enfermagem com o recém-nascido
• Calendário de vacinas – imunização da criança e da gestante 
• Manejo dos equipamentos utilizados na central de material.

16:30

TERÇA  -  24/05/2016     MANHÃ

CANDIDATO TEMA HORÁRIO ÁREA

1. JONATHAN DE OLIVEIRA PAULA • Cuidados de enfermagem no pré operatório: preparo e higiene dos pacientes.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de parada cardiorrespiratória.
• Cuidados de enfermagem na administração de medicamentos.

9:00



ESPECIALISTA
20 HORAS

2. PRISCILA PEREIRA DE SOUZA 
GOMES

• Nutrição de pacientes (enteral e parenteral; oral, gavagem).
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de emergências hemorrágicas.
• Organização e funcionamento da sala de estabilização.

9:30

3. GRACIELLA MELO DE ARAÚJO • Calendário de imunização da criança e da gestantes
• Cuidados com o recém-nascido
• Emergências psiquiátricas

10:00

4. TATILHA JESSICA GIRÃO DA SILVA • Sinais e sintomas dos pacientes com disturbios metabólicos.
• Cuidados de enfermagem na parada cardiorrespiratória: farmacologia de 

emergência.
• Cuidados de enfermagem nas urgências traumatológicas da criança: controle de 

hemorragias.

10:30

5. TUANNY PAULA DE LIMA SANTOS • Cuidados de enfermagem nas urgências traumatológicas no adulto:  
imobilização de fraturas, luxações e entorses.

• Organização e funcionamento da sala de estabilização.
• Sinais e sintomas das hemorragias.

11:00

TERÇA  -  24/05/2016                  TARDE

CANDIDATO TEMA HORÁRIO ÁREA

1. MARIA CHARLIANNE DE LIMA 
PEREIRA

• Calendário de imunização da criança e da gestantes
• Cuidados com o recém-nascido
• Emergências psiquiátricas

13:00

ESPECIALISTA 
40 HORAS

2. MILENA ALENCAR BARBOZA • Câncer de colo de útero
• Imunização infantil
• Parada cardiopulmonar

13:30

3. EMANUELA LINHARES VIANA 
OLIVEIRA

• Planejamento familiar
• Cuidados com o recém nascido
• Puericultura

14:00

4. PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA • Cuidados de enfermagem nas urgências traumatológicas no adulto:  
imobilização de fraturas, luxações e entorses.

• Organização e funcionamento da sala de estabilização.
• Sinais e sintomas das hemorragias.

 14:30

5. LUANA GESSICA FREIRE MARTINS • Cuidados de enfermagem na saúde mental
• Emergências psiquiátricas
• História das políticas públicas de saúde no Brasil.

15:00

6. NIVIA BITU SARAIVA • Sinais e sintomas clínicos e psicológicos relacionados à saúde do idoso
• Redes de Atenção à Saúde.

15:30



• Sistema Único de Saúde.

7. PATRICIA MAIA DA SILVA VIEIRA • Processo de trabalho em enfermagem na clínica médica
• Organização, estrutura e funcionamento de uma Unidade de Internação

Clínica.
• Patologias mais comuns na criança 

16:00

OBS: Os candidatos deverão escolher apenas um dos três temas para apresentar na prova prática de acordo com o subitem 6.2.3 do
edital 10/2016.


