
 BANCO DE COLABORADORES PARA O CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 31/2013

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

SALA 1

SEXTA  -  30/08/13                MANHÃ

CANDIDATO TEMA HORÁRIO ÁREA

1. MARIA FABIANA DE SENA NERI • Modelos de Atenção à Saúde.
• Sinais, sintomas e acompanhamento terapêutico da tuberculose.
• Higiene, conforto e segurança: técnicas de mobilização e transporte.

8:40

I

2. RIANNA NARGILLA SILVA NOBRE • Sistemas de Informação em Saúde.
• Técnicas de curativo simples.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de choque elétrico.

9:00

3. SHARLIANE LEMOS UCHOA • Educação em saúde.
• Sinais, sintomas, exames diagnósticos e acompanhamento terapêutico das  

DST/AIDS.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de trauma.

9:20

4. ANA VALÉRIA NEPOMUCENO 
BEZERRA CARNEIRO

• Sinais, sintomas, exames diagnósticos e acompanhamento terapêutico da 
hipertensão arterial.

• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de parada cardiorrespiratória.
• Puericultura.

9:40

5. CAMILLA PONTES BEZERRA • Planejamento familiar.
• Farmacologia aplicada ao paciente de UTI.
• Sinais vitais. 

10:00

6. CÍCERA CHAVES LOBO • Higiene, conforto e segurança: banho no leito, banho de aspersão, higiene 
bucal, higiene íntima.

• Política Nacional de Humanização.
• Estratégia de saúde da família: conceito, características e atribuições.

10:20

7. ANA CILÉIA PINTO TEIXEIRA 
HENRIQUES

• Sinais, sintomas, exames diagnósticos e acompanhamento terapêutico da 
diabetes.

• Reanimação cardiorrespiratória.

10:40



• Pré-natal.

8. NATASHA FIRMINO SOUTO • Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de queimadura.
• Preparação do leito para admissão, troca e alta hospitalar.
• Aspectos patológicos do envelhecimento.

11:00

9. JARDELINY CORRÊA DA PENHA • Classificação dos tipos de cirurgia e dos tempos cirúrgicos.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico neurológico.
• Classificação dos principais transtornos mentais e de comportamento.

11:20

10. KARLA DE ABREU PEIXOTO 
MOREIRA

• Sistematização da assistência em Enfermagem (SAE).
• Preparação e administração de medicamentos.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de picadas de animais 

peçonhentos.

11:40

SEXTA  -  30/08/13                  TARDE

CANDIDATO TEMA HORÁRIO ÁREA

1. MARILENE ALVES OLIVEIRA 
GUANABARA

• Orientações, preparo e coleta de exames laboratoriais  na clínica médica 
(sangue, glicemia capilar).

• Cuidados de enfermagem aos pacientes com dependência química.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico cardiológico.

13:20

I 

2. SARAH MATOS FERREIRA • Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico em UTI Geral.
• Precauções padrão e de isolamento.
• Crescimento e desenvolvimento na criança até 2 anos.

13:40

3. ANNAÍZA FREITAS LOPES DE 
ARAÚJO

• Principais doenças do aparelho reprodutor feminino.
• Cuidados na administração de medicamentos em pediatria. 
• Principais medicamentos usados no tratamento de transtornos psíquicos.

14:00

4. LUCIANA TAVARES DE SOUSA • Técnicas de transporte de paciente em situações de urgência e emergência.
• Ciclos evolutivos da saúde da mulher: menarca, menopausa e climatério.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico neurológico.

 14:20

5. EDINA SILVA COSTA • Técnicas de manuseio e de esterilização de material e instrumental cirúrgico, 
estéril e contaminado.

• Monitorização do paciente na unidade de terapia intensiva (UTI).
• Redes de Atenção à Saúde.

14:40

6. SAMIA JARDELLE COSTA DE FREITAS 
MANIVA

• Nutrição de pacientes (enteral e parenteral; oral, gavagem).
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de emergências hemorrágicas.
• Gestação, parto, puerpério e aborto.

15:00



VI

7. FRANCISCA LUZIENE FERNANDES 
BARBOSA

• Cuidados de enfermagem à gestante.
• Crescimento e desenvolvimento do adolescente.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico grande queimado.

15:20

8. TERESA KARINY PONTES BARROSO • Políticas e programas de Aleitamento materno.
• Sinais e sintomas de riscos: blues puerperal e depressão pós-parto.
• Condutas do auxiliar/técnico de enfermagem na reanimação cardiopulmonar 

(antes, durante e após).

15:40

9. JOEL CUNHA DOS SANTOS • Complicações mamárias (fissuras, ingurgitamento mamário, mastite).
• Condutas no agravamento do quadro clínico de infecções estabelecendo 

prioridades. 
•  Prevenção e controle do Descolamento Prematura da Placenta.

16:00

10. CLARISSA MARIA DE MELO • Síndromes hemorrágicas no ciclo gravídico-puerperal: identificação de sinais 
e sintomas.

• Definição das infecções no parto e pós-parto.
• Complicações maternas na amamentação.

16:20

11. RAQUEL MÁRCIA BARROSO 
NEGREIROS DE SÁ

• Especificidades do leite humano e vantagens do aleitamento materno (à 
criança, mulher, família e sociedade).

• Puerpério imediato precoce - assistência de enfermagem.
• Prevenção, controle e tratamento da eclâmpsia.

16:40

 LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM

SEXTA  -  30/08/13     MANHÃ

CANDIDATO TEMA HORÁRIO ÁREA

1. SUELLEN CAVALCANTE DE SOUSA • Sinais e sintomas  do paciente em estado crítico – classificação de risco.
• Farmacologia neonatal: cálculo e administração de medicamentos em 

neonatologia; fracionamento de doses.
• Cuidados de enfermagem na administração de medicamentos.

8:40

2. CANDICE FEITOSA DE ALENCAR 
MENDES

• História da saúde no Brasil.
• Orientações, preparo e coleta de exames laboratoriais  na clínica médica 

(sangue, glicemia capilar).
• Cuidados de enfermagem aos pacientes com dependência química.

9:00



II

3. ANDRÉ DE CASTRO VIEIRA • Educação em saúde.
• Sinais, sintomas, exames diagnósticos e acompanhamento terapêutico das  

DST/AIDS.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de trauma.

9:20

4. FABRÍCIA DAIANE BARBOSA 
OLIVEIRA

• Sinais e sintomas de agravos no recém-nascido (RN): pós-termo, filhos de 
mães diabéticas.

• Normas relativas ao manuseio de antineoplásicos: cuidados com o meio 
ambiente.

• Planejamento familiar.

9:40

5. DIANA KERLEY CABÓ MAIA • Sinais e sintomas dos pacientes portadores de patologias cutâneo mucosas. 
• Preparação do leito para admissão, troca e alta hospitalar.
• Aspectos patológicos do envelhecimento.

10:00

6. GEOVÂNIA DE SOUSA NUNES 
FERREIRA

• Sinais e sintomas de agravos no recém-nascido (RN): doença hemolítica do 
RN; infecções perinatais.

• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico em pediatria.
• Principais doenças do aparelho reprodutor feminino.

10:20

7. SHIRLEY BEZERRA FRANKLIN • Normas relativas ao manuseio de antineoplásicos: armazenamento e 
conservação de medicamentos.

• Ciclos evolutivos da saúde da mulher: menarca, menopausa e climatério.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico neurológico.

10:40

8. MARIA DE FÁTIMA CRUZ FOEPPEL • Modelos de Atenção à Saúde.
• Sinais, sintomas e acompanhamento terapêutico da tuberculose.
• Higiene, conforto e segurança: técnicas de mobilização e transporte.

11:00

9. MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS PESSOA • Principais doenças do aparelho reprodutor feminino.
• Cuidados na administração de medicamentos em pediatria. 
• Principais medicamentos usados no tratamento de transtornos psíquicos.

11:20

10.CYNTHIA LIMA SAMPAIO • Técnicas de transporte de paciente em situações de urgência e emergência.
• Ciclos evolutivos da saúde da mulher: menarca, menopausa e climatério.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico neurológico.

11:40

SEXTA  -  30/08/13                  TARDE

CANDIDATO TEMA HORÁRIO ÁREA

1. CLECIANA ALVES CRUZ • História da saúde no Brasil.
• Orientações, preparo e coleta de exames laboratoriais  na clínica médica 

(sangue, glicemia capilar).

13:20



• Cuidados de enfermagem aos pacientes com dependência química.

II

II

2. SABRINA SILVA DOS SANTOS • Educação em saúde.
• Sinais, sintomas, exames diagnósticos e acompanhamento terapêutico das  

DST/AIDS.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de trauma.

13:40

3. SILVÂNIA MOREIRA DE ABREU 
FAÇANHA

• Sinais e sintomas de agravos no recém-nascido (RN): pós-termo, filhos de 
mães diabéticas.

• Normas relativas ao manuseio de antineoplásicos: cuidados com o meio 
ambiente.

• Planejamento familiar.

14:00

4. CINTIA GONÇALVES BATISTA • Sinais e sintomas dos pacientes portadores de patologias cutâneo mucosas. 
• Preparação do leito para admissão, troca e alta hospitalar.
• Aspectos patológicos do envelhecimento.

 14:20

5. HERMERSON NATHANAEL LOPES DE 
ALMEIDA

• Sinais e sintomas de agravos no recém-nascido (RN): doença hemolítica do 
RN.

• Classificação dos principais transtornos mentais e de comportamento.
• Higiene, conforto e segurança: técnicas de mobilização e transporte.

14:40

6. CLEILTON DE ARAÚJO CORREIA • Normas relativas ao manuseio de antineoplásicos: armazenamento e 
conservação de medicamentos.

• Nutrição infantil.
• Avaliação do nível de consciência.

15:00

7. FRANCISCO ANIBAS CAXILÉ FILHO • Modelos de Atenção à Saúde.
• Sinais, sintomas e acompanhamento terapêutico da tuberculose.
• Higiene, conforto e segurança: técnicas de mobilização e transporte.

15:20

8. MIRELLA PALOMA ALMEIDA DE 
FREITAS

• Educação em saúde.
• Sinais,  sintomas,  exames  diagnósticos  e  acompanhamento  terapêutico  das

DST/AIDS.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de trauma.

15:40

SALA 1



SEGUNDA – 02/09/2013           MANHÃ

CANDIDATO TEMA HORÁRIO ÁREA

1. VILANY BORGES DE ARAÚJO • Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico neurológico.
• Puericultura.
• Classificação dos principais transtornos mentais e de comportamento.

8:40

III

2. LAURA BRITO DE SOUZA • Sinais, sintomas e cuidados de enfermagem com os pacientes portadores de
patologias endócrinas.

• Equipamentos de Proteção Individual.
• Vigilância epidemiológica.

9:00

3. CÍCERA JAMILLE CALDAS 
RODRIGUES

• Visita domiciliar.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de envenenamento.
• Registros de Enfermagem.

9:20

4. ANA LÚCIA E SILVA MAMEDE • Sistematização da Assistência de Enfermagem.
• Sinais, sintomas e cuidados de enfermagem com os pacientes renais. 
• Sexualidade e saúde reprodutiva.

9:40

5. FERNANDA PATRICIA NOGUEIRA 
DIAS

• Orientações,  preparo  e  coleta  de  exames  parasitológicos  (fezes,  urina)  na
clínica médica

• Nutrição infantil.
• Avaliação do nível de consciência.

10:00

6. CLEMILCIA MARIA ALVES DA SILVA 
FERREIRA

• Sinais, sintomas e cuidados de enfermagem com os pacientes  portadores de
patologias respiratórias.

• Classificação dos principais transtornos mentais e de comportamento.
•  Territorialização.

10:20

7. EMELLY SILVA DO CARMO 
GONÇALVES

• Prevenção e controle de doenças.
• Sinais,  sintomas,  exames  diagnósticos  e  acompanhamento  terapêutico  da

hanseníase.
• Normas técnicas e principais equipamentos utilizados em UTI.

10:40

8. JÉSSICA RODRIGUES PATRÍCIO • Sinais e sintomas  do paciente em estado crítico – classificação de risco.
• Farmacologia  neonatal:  cálculo  e  administração  de  medicamentos  em

neonatologia; fracionamento de doses.
• Cuidados de enfermagem na administração de medicamentos.

11:00

9. PAULO JOSÉ RODRIGUES DE MORAIS • História da saúde no Brasil.
• Orientações,  preparo  e  coleta  de  exames  laboratoriais   na  clínica  médica

11:20



(sangue, glicemia capilar).
• Cuidados de enfermagem aos pacientes com dependência química.

10. CLARISSA COELHO VIEIRA 
GUIMARÃES

• Educação em saúde.
• Sinais,  sintomas,  exames  diagnósticos  e  acompanhamento  terapêutico  das

DST/AIDS.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de trauma.

11:40

SEGUNDA – 02/09/2013                  TARDE

CANDIDATO TEMA HORÁRIO ÁREA

1. IZAUTINA VASCONCELOS DE SOUSA • Cuidados de enfermagem no pré, trans e pós-operatório.
• Nutrição de pacientes (enteral e parenteral; oral, gavagem).
• Política de Saúde Mental Brasileira.

13:20

III

2. SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA • Orientações,  preparo  e  coleta  de  exames  laboratoriais   na  clínica  médica
(sangue, glicemia capilar).

• Cuidados de enfermagem aos pacientes com dependência química.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico cardiológico.

13:40

3. MONIZE DE FREITAS NEURON • Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico em UTI Geral.
• Precauções padrão e de isolamento.
• Crescimento e desenvolvimento na criança até 2 anos.

14:00

4. DOUGLAS VIEIRA BRAGA • Principais doenças do aparelho reprodutor feminino.
• Cuidados na administração de medicamentos em pediatria. 
• Principais medicamentos usados no tratamento de transtornos psíquicos.

 14:20

5. ELK DE ASSIS ARAÚJO • Técnicas de transporte de paciente em situações de urgência e emergência.
• Ciclos evolutivos da saúde da mulher: menarca, menopausa e climatério.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico neurológico.

14:40

6. FÁBIO ALVES OLIVEIRA • Técnicas de manuseio e de esterilização de material e instrumental cirúrgico,
estéril e contaminado.

• Monitorização do paciente na unidade de terapia intensiva (UTI).
• Redes de Atenção à Saúde.

15:00

7. ICLÉIA PARENTE RODRIGUES • Nutrição de pacientes (enteral e parenteral; oral, gavagem).
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de emergências hemorrágicas.
• Gestação, parto, puerpério e aborto.

15:20

8. ANDRESSA MAIA FERREIRA • Cuidados de enfermagem à gestante.
• Crescimento e desenvolvimento do adolescente.

15:40



• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico grande queimado.

9. ANTONIA EDILNE CORREIA DE 
SOUSA

• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico em pediatria.
• Cuidados de enfermagem ao recém-nascido.
• Métodos de processamento de áreas, superfícies  e artigos hospitalares.

16:00

10. JOHN NILBÉRICK DE CASTRO 
BENTO

• Cuidados de Enfermagem ao paciente vítima de choque elétrico.
• Sinais,  sintomas,  exames  diagnósticos  e  acompanhamento  terapêutico  das

DST/AIDS.
• Política Nacional de Atenção às Urgências.

16:20

SALA 2

SEGUNDA  -  02/09/13                             MANHÃ

CANDIDATO TEMA HORÁRIO ÁREA

1. CONCEIÇÃO DE MARIA RODRIQUES 
DA SILVA

• Orientações,  preparo  e  coleta  de  exames  laboratoriais   na  clínica  médica
(sangue, glicemia capilar).

• Cuidados de enfermagem aos pacientes com dependência química.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico cardiológico.

8:40

IV

2. ALINE SEVERO DE ASSIS • Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico em UTI Geral.
• Precauções padrão e de isolamento.
• Crescimento e desenvolvimento na criança até 2 anos.

9:00

3. FÁBIA REDJANE MOURA BESSA • Principais doenças do aparelho reprodutor feminino. 
• Cuidados na administração de medicamentos em pediatria. 
• Principais medicamentos usados no tratamento de transtornos psíquicos.

9:20

4. PEDRO RAFAEL DA SILVA • Técnicas de transporte de paciente em situações de urgência e emergência.
• Ciclos evolutivos da saúde da mulher: menarca, menopausa e climatério.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico neurológico.

9:40

5. LÍCIA ALMEIDA PEREIRA LANDIM • Técnicas de manuseio e de esterilização de material e instrumental cirúrgico,
estéril e contaminado.

• Monitorização do paciente na unidade de terapia intensiva (UTI).
• Redes de Atenção à Saúde.

10:00

6. MARTA DE SOUSA SILVA • Nutrição de pacientes (enteral e parenteral; oral, gavagem).
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de emergências hemorrágicas.
• Gestação, parto, puerpério e aborto.

10:20



V

7. IRVENY EVELYNE BESERRA DE 
ARAÚJO

• Estrutura organizacional do serviço de emergência.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de parada cardiorrespiratória.
• Política Nacional de Imunização.

10:40

8. PÂMELA CAMPÊLO PAIVA • Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico neurológico.
• Puericultura.
• Classificação dos principais transtornos mentais e de comportamento.

11:00

9. YTERFÂNIA SOARES FEITOSA • Sinais, sintomas e cuidados de enfermagem com os pacientes portadores de
patologias endócrinas.

• Equipamentos de Proteção Individual.
• Vigilância epidemiológica.

11:20

10. ÉRICA OLIVEIRA MATIAS • Orientações,  preparo  e  coleta  de  exames  parasitológicos  (fezes,  urina)  na
clínica médica

• Nutrição infantil.
• Avaliação do nível de consciência.

11:40

SEGUNDA  -  02/09/13                             TARDE

CANDIDATO TEMA HORÁRIO ÁREA

1. LIDIANE DO NASCIMENTO 
RODRIGUES

• Sinais e sintomas  do paciente em estado crítico – classificação de risco.
• Farmacologia neonatal: cálculo e administração de medicamentos em 

neonatologia; fracionamento de doses.
• Cuidados de enfermagem na administração de medicamentos.

13:20

V

2. ISADORA MARQUES BARBOSA • História da saúde no Brasil.
• Orientações, preparo e coleta de exames laboratoriais  na clínica médica 

(sangue, glicemia capilar).
• Cuidados de enfermagem aos pacientes com dependência química.

13:40

3. JEANNY MARQUES MENESES • Educação em saúde.
• Sinais, sintomas, exames diagnósticos e acompanhamento terapêutico das  

DST/AIDS.
• Cuidados de Enfermagem ao paciente vitima de trauma.

14:00

4. MÁRCIA RAVENA CHAVES 
MONTEIRO

• Sinais e sintomas de agravos no recém-nascido (RN): pós-termo, filhos de 
mães diabéticas.

• Normas relativas ao manuseio de antineoplásicos: cuidados com o meio 
ambiente.

• Planejamento familiar.

 14:20

5. VANESSA SARAIVA SANTOS • Sinais e sintomas dos pacientes portadores de patologias cutâneo mucosas. 14:40



• Preparação do leito para admissão, troca e alta hospitalar.
• Aspectos patológicos do envelhecimento.

6. INGRID MÁGILA SOUSA • Sinais e sintomas de agravos no recém-nascido (RN): doença hemolítica do 
RN; infecções perinatais.

• Cuidados de Enfermagem ao paciente crítico em pediatria.
• Principais doenças do aparelho reprodutor feminino.

15:00


