
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 23/2016

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

SEGUNDA  -  04/07/2016                MANHÃ            

CANDIDATO TEMA HORÁRIO SALA

1. DIALA ALVES DE SOUSA - Humanização na assistência de Enfermagem à saúde materna e neonatal. 

- Assistência de Enfermagem no Pré-natal.

- Prevenção e assistência de Enfermagem na Síndrome Hellp.

08:30

1

2. ANNE KELRY DA SILVA 
OLIVEIRA

- 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.

09:00

3. MARIA ELISIANE ESMERALDO
FEITOSA

- 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.

09:30

4. LILIANE GONZAGA DA SILVA - 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.

10:00

5. JANNA HELCA DUARTE 
CARNEIRO DA COSTA 

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



CARDOSO aleitamento materno.

- Prevenção e assistência de Enfermagem nas situações de: Descolamento 

Prematuro de Placenta (DPP).

- Assistência de Enfermagem na hipertensão pós-parto. 

10:30

1
6. ELIZIAN BRAGA RODRIGUES 

BERNARDO
- 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).

11:00

7. ANA BEATRIZ BARBOSA 
ESTEVES

- 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.

11:30

SEGUNDA  -  04/07/2016               TARDE

CANDIDATO TEMA HORÁRIO SALA

1. SAMARA GOMES MATOS 
GIRÃO

- 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.

13:00

1
2. VÂNIA SOUSA FERNANDES - Prevenção, controle, tratamento e assistência de Enfermagem nas infecções no 

ciclo gravídico puerperal (neonatal).

- Assistência de enfermagem ao trabalho de parto.
13:30



- Classificação, sinais e sintomas das Síndromes Hipertensivas.

3. HELLEN LÍVIA OLIVEIRA 
CATUNDA

- Definições, alterações anatômicas e fisiológicas no puerpério.

- Assistência de enfermagem no puerpério imediato normal.

- Classificação, sinais e sintomas das síndromes hemorrágicas no primeiro 

trimestre da gestação. 

14:00

4. SABRINE RODRIGUES 
FEITOZA

- Classificação, sinais e sintomas das síndromes hemorrágicas no segundo 

trimestre da gestação. 

- Prevenção, controle e tratamento nas situações de gravidez ectópica.

- Perfil epidemiológico das infecções no ciclo gravídico puerperal no Ceará.

14:30

5. MIRLA MARQUES SOARES 
CARVALHO

 - Tratamento e Assistência de Enfermagem nas situações de gravidez ectópica.

 - Sinais, sintomas e condutas de Enfermagem na parada cardiopulmonar materna.

 - Sinais e sintomas da hipertesão pós-parto.

15:00

6. FERNANDA PATRICIA 
NOGUEIRA DIAS GALVAO

- Sinais, sintomas e condutas de Enfermagem na parada cardiopulmonar neonatal. 

- Cuidados imediatos de suporte a vida neonatal: monitoramento dos sinais vitais, 

termorregulação, desobstrução das vias aéreas superiores e oxigenação. 

- Especificidades do leite humano e vantagens do aleitamento materno (à criança, 

mulher, família e sociedade).

15:30

7. ITALA EMANUELLE PINHEIRO 
DO NASCIMENTO

 - Blues puerperal e depressão pós-parto: sinais, sintomas e assistência de 

Enfermagem. 

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

- Sinais e sintomas da hipertesão pós-parto.

16:00



8. TATIANNY NARAH DE LIMA 
SANTOS

- Prevenção, controle, tratamento e assistência de Enfermagem nas infecções no 
ciclo gravídico puerperal (neonatal).

- Assistência de enfermagem ao trabalho de parto.

- Classificação, sinais e sintomas das Síndromes Hipertensivas.

16:30

SEGUNDA  -  04/07/2016     MANHÃ

CANDIDATO TEMA HORÁRIO SALA

1. JONATHAN DE OLIVEIRA 
PAULA

- 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

2

2. TAMARA MEDEIROS MONTE 
DE OLIVEIRA

- 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. VIRGINA RODRIGUES 
PEREIRA

- 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. ADRIANA NEVES 
CAVALCANTE DUARTE

- Manejo das condições da mama para o aleitamento materno e intercorrências 

mamárias (Fissuras, Ingurgitamento Mamário, Mastite).

- Controle e assistência de Enfermagem na Síndrome Hellp.
10:30



- Definição das infecções no ciclo gravídico puerperal.

5. LEANIA TEIXEIRA 
ALEXANDRE

- Classificação, sinais e sintomas das síndromes hemorrágicas no segundo 

trimestre da gestação. 

- Prevenção, controle e tratamento nas situações de gravidez ectópica.

- Perfil epidemiológico das infecções no ciclo gravídico puerperal no Ceará.

11:00

6. ROSÂNGELA PEREIRA DE 
ARAUJO

 - Tratamento e Assistência de Enfermagem nas situações de gravidez ectópica.

 - Sinais, sintomas e condutas de Enfermagem na parada cardiopulmonar materna.

 - Sinais e sintomas da hipertesão pós-parto.

11:30

2
SEGUNDA  -  04/07/2016                 TARDE

CANDIDATO TEMA HORÁRIO SALA

1. PRISCILA NARA GUIMARÃES 
FREITAS

- Prevenção, controle, tratamento e assistência de Enfermagem nas infecções no 
ciclo gravídico puerperal (neonatal).

- Assistência de enfermagem ao trabalho de parto.

- Classificação, sinais e sintomas das Síndromes Hipertensivas.

13:30 2

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 23/2016.


