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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 

Publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 03 de outubro de 2013 

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos estabelecidos no 

subitem 14.36, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

 
1. No subitem 3.3, exclui-se a alínea “p”: 

 

p) estará impedido de tomar posse o candidato ex-servidor, demitido ou destituído de cargo em comissão, 

na vigência do prazo de incompatibilidade para investidura em cargo público, conforme previsto no art. 

197 da Lei Estadual n. 6.677/94; 

 

2. No subitem 4.15, ONDE SE LÊ: 

 

4.15 Após a homologação da inscrição não será aceita em hipótese alguma solicitação de alteração dos dados 
contidos na inscrição, salvo o previsto no subitem 5.2.1. 

LEIA-SE 

4.15 Após a homologação da inscrição não será aceita em hipótese alguma solicitação de alteração dos dados 
contidos na inscrição, salvo o previsto no subitem 5.2.4. 

 

3. No subitem 9.2, ONDE SE LÊ: 

 

9.2 A prova prática compreenderá a execução de tarefas do cotidiano de trabalho, conforme atribuições dos 

cargos constantes do anexo I deste Edital. 

LEIA-SE 

9.2 A prova prática compreenderá a execução de tarefas do cotidiano de trabalho, conforme atribuições dos 

cargos constantes do anexo II deste Edital. 

 

4. No subitem 14.30, ONDE SE LÊ: 

 

14.30. A convocação para posse será publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no 

site www.ale.mt.gov.br. 

LEIA-SE 

14.30. A convocação para posse será publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no 

site www.al.mt.gov.br. 

 

5. No Anexo I do edital, DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, ONDE SE LÊ: 

 

ENFERMEIRO(A): 

1. Sistemas de assistência de enfermagem. 2. Sistematização da assistência de enfermagem. 3.  Infecção 
hospitalar: conceitos e principais causas / CCIH na Instituição. 4. Triagem clínica de candidatos à doação de 
sangue: critérios para aceitação e recusa de candidatos à doação, doação autóloga e específica, auto-exclusão 
confidencial. 5. Assistência de enfermagem na doação de sangue. 6. Assistência de enfermagem nas reações 
adversas e complicações da doação de sangue. 7. Noções gerais sobre sangue e hemocomponentes: tipos de 
hemocomponentes, indicações transfusionais, transporte e estoque de sangue e hemocomponentes. 8. Doenças 
infecciosas transmissíveis pela transfusão. 9. Triagem sorológica do sangue. 10 Assistência de enfermagem nas 
transfusões de sangue e suas complicações. 11. Noções sobre grupos sanguíneos ABO e Rh. RDC 153 de 14 de 
junho de 2004 (Regulamento técnico para procedimentos de Hemoterapia). 12. Política Nacional de Sangue e 
Hemoderivados. 13. Gerenciamento do serviço de enfermagem. 14. Princípios e elementos da administração: 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO 
CONCURSO PÚBLICO – ALMT 
 

 

 

 

 AL/MT 2013 | CONCURSO PÚBLICO  2 

 

administração e recursos de materiais. 15. Documentação de enfermagem: relatórios e anotações/instrumentos 
de informação na enfermagem. 16. Importância da comunicação e relação humana no serviço de enfermagem. 
17. Planejamento de Recursos Humanos: cálculo de pessoal, elaboração de escalas. 18. Ética Profissional e 
Legislação de Enfermagem: a ética/bioética: princípios básicos. 19. Principais leis e decretos que regulamentam o 
exercício profissional. 20. Entidades de classe: associações, sindicatos e conselho. 

 

LEIA-SE: 

ENFERMEIRO(A): 

1 Sistema Único de Saúde (SUS). 1.1 Princípios, diretrizes, estrutura e organização. 1.2 Políticas de saúde. 1.3 
Estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com os serviços de saúde. 1.4 Níveis progressivos de 
assistência à saúde. 1.5 Políticas públicas do SUS para gestão de recursos físicos, financeiros, materiais e 
humanos. 1.6 Sistema de planejamento do SUS: planejamento estratégico e normativo. 1.7 Direitos dos usuários 
do SUS. 1.8 Participação e controle social. 1.9 Ações e programas do SUS. 1.10 Legislação básica do SUS. 2 
Vigilância epidemiológica e vigilância em saúde; programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis 
prevalentes no cenário epidemiológico brasileiro; doenças e agravos não-transmissíveis; Programa Nacional de 
Imunizações. 3 Modalidades assistenciais: hospital-dia, assistência domiciliar, trabalho de grupo; prática de 
enfermagem na comunidade: cuidado de saúde familiar; estratégia da saúde da família. 4 Teorias e processo de 
enfermagem; taxonomias de diagnósticos de enfermagem. 5 Assistência de enfermagem ao adulto portador de 
transtorno mental; unidades de atenção à saúde mental: ambulatório de saúde mental, centro de atenção 
psicossocial e hospital psiquiátrico; instrumentos de intervenção de enfermagem em saúde mental: 
relacionamento interpessoal, comunicação terapêutica, psicopatologias, psicofarmacologia. 6 Assistência de 
enfermagem em gerontologia. 7 Assistência de enfermagem ao paciente oncológico nas diferentes fases da 
doença e tratamentos: quimioterapia, radioterapia e cirurgias. 8 Procedimentos técnicos em enfermagem. 9 
Assistência de enfermagem perioperatória. 10 Assistência de enfermagem a pacientes com alterações da função 
cardiovascular e circulatória; digestiva e gastrointestinal; metabólica e endócrina; renal e do trato urinário; 
reprodutiva; tegumentar; neurológica; músculo esquelético. 11 Assistência de enfermagem aplicada à saúde 
sexual e reprodutiva da mulher com ênfase nas ações de baixa e média complexidade. 12 Assistência de 
enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. 13 Assistência de enfermagem ao recém-nascido. Modelos de 
atenção ao recém-nascido que compõem o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento. 14 Assistência 
de enfermagem à mulher no climatério e menopausa e na prevenção e tratamento de ginecopatias. 15 
Assistência de enfermagem à criança sadia: crescimento, desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação; 
cuidado nas doenças prevalentes na infância (diarreicas e respiratórias). 16 Atendimento a pacientes em 
situações de urgência e emergência. 16.1 Estrutura organizacional do serviço de emergência hospitalar e 
préhospitalar. 16.2 Suporte básico de vida em emergências. 16.3 Emergências relacionadas a doenças do 
aparelho respiratório, do aparelho circulatório e psiquiátricas. 16.4 Atendimento inicial ao politraumatizado. 16.5 
Atendimento na parada cardiorrespiratória. 16.6 Assistência de enfermagem ao paciente crítico com distúrbios 
hidroeletrolíticos, ácido-básicos, insuficiência respiratória e ventilação mecânica; insuficiência renal e métodos 
dialíticos; insuficiência hepática; avaliação de consciência no paciente em coma. 16.7 Doação, captação e 
transplante de órgãos. 16.8 Enfermagem em urgências: violência, abuso de drogas, intoxicações, emergências 
ambientais. 17 Gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde. 17.1 Gerenciamento de recursos 
humanos: dimensionamento, recrutamento e seleção, educação continuada, avaliação de desempenho, 
liderança, supervisão, comunicação, relações de trabalho e processo grupal. 17.2 Avaliação da qualidade nos 
processos de trabalho: custos, auditoria, acreditação. 17.3 Processo de trabalho de gerenciamento em 
enfermagem. 18 Atuação da enfermagem em procedimentos e métodos diagnósticos. 19 Agravos à saúde 
relacionados ao trabalho. 20 Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. 21 Pressupostos teóricos e 
metodológicos da pesquisa em saúde e enfermagem. 22 Central de material e esterilização; processamento de 
produtos para saúde; processos de esterilização de produtos para saúde; controle de qualidade e validação dos 
processos de esterilização de produtos para saúde. 23 Práticas de biossegurança aplicadas ao processo de cuidar. 
23.1 Risco biológico e medidas de precauções básicas para a segurança individual e coletiva no serviço de 
assistência à saúde. 23.2 Precaução-padrão e precauções por forma de transmissão das doenças: definição, 
indicações de uso e recursos materiais; medidas de proteção cabíveis nas situações de risco potencial de 
exposição. 24 Controle de infecção hospitalar. 25 Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; legislação 
em enfermagem; associações de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional. 

 

6. No Anexo I do edital, DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, cargo Técnico(a) Legislativo(a) de Nível Superior, 
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exclui-se o seguinte item: 

 

(...) 2.4.1 Lei n. 8.112/1990 e suas alterações. 

 

 
 
 
Os demais itens de citado Edital permanecem inalterados. 
 
Publica-se o Edital de Retificação. 
 
 
 

Cuiabá - MT, 03 de outubro de 2013. 

 

ROMOALDO ALOÍSIO BORACZYNSKI JÚNIOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO 

 
 

MAURO LUIZ SAVI 

1° SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO 

 
 

DILMAR DAL BOSCO 

2° SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO 

 


