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Edital CTC 13/2015
Seleção para Preenchimento de Vagas Remanescentes de Cursos Técnicos
através de Transferências Externas
Edital de chamada para Inscrição visando a Seleção para o preenchimento de vaga
remanescente do Curso de Técnico em Enfermagem, modalidade Concomitância Interna
do Colégio Técnico de Campinas – COTUCA, através de Transferências Externas.
O Diretor do Colégio Técnico de Campinas - COTUCA, no uso de suas atribuições, faz publicar o
presente Edital para a Inscrição visando a seleção para o preenchimento de vaga remanescente
no curso técnico acima especificado do Colégio Técnico de Campinas, com os seguintes termos:
DAS VAGAS
1. O presente Edital refere-se à vaga remanescente no terceiro semestre do Curso de
Técnico em Enfermagem, modalidade Concomitância Interna, diurno do Colégio Técnico
de Campinas – COTUCA.
2.

PRÉ-REQUISITOS GERAIS :
2.1 Poderão se candidatar todos os que apresentarem, no ato da inscrição, os seguintes
documentos:
 Declaração de matrícula/conclusão da 1ª série do Ensino Médio em 2015.
 . Histórico Escolar e Grade Curricular do Ensino Médio.
 Grade Curricular do Curso Técnico com carga horária.
 Programa das Disciplinas do Curso Técnico
 Declaração de matrícula no curso técnico de Enfermagem em outra instituição de
Ensino.

DAS INSCRIÇÕES
3. As inscrições serão realizadas na Secretaria de Alunos do Colégio Técnico de
Campinas .
 Período: de 15 à 18/12/2015 e 04 à 08/01/2016
 Horário: das 8h30 às 17h30
 Endereço: Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 735
Parque Taquaral - Campinas,SP
Fones: 3521-9940; 3521-9941 ou 35219915
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4. No ato da inscrição, o candidato deve apresentar também, os seguintes documentos:
a) RG - original e cópia;
b) Uma foto 3x4 recente;
c) Ficha de inscrição (anexada a este edital) completamente preenchida e assinada
pelo interessado ou representante legal.
EXAME DE SELEÇÃO
5. O exame de seleção será realizado em 15/01/2016 (sexta-feira), no horário das 9h00
às 11h00, nas dependências do COTUCA.
6..Serão classificados os alunos que obtiverem nota mínima 5 (cinco), sendo que as
vagas remanescentes serão preenchidas respeitando-se a ordem de classificação; de
acordo com o número de vagas.
7.

Os resultados serão
(www.cotuca.unicamp.br)

divulgados

até

02/02/2016,

no

site

do

colégio.

8. Programa de Estudo:
8.1 - O programa de estudos para a prova costa do ANEXO I do presente edital.
COMISSÃO ORGANIZADORA
9.

A Comissão Organizadora será nomeada pelo Diretor Geral do Cotuca

DISPOSIÇÕES FINAIS
10. Do resultado do processo seletivo não caberá recurso;
11. Não haverá revisão de provas;
12. Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão Organizadora,
nomeada pelo Diretor Geral do Colégio Técnico de Campinas.

Campinas, 14 de dezembro de 2015.

Prof. Alan César Ikuo Yamamoto
Diretor Geral
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Colégio Técnico de Campinas

COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS – UNICAMP
REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA
Eu, _______________________________________________________, venho
requerer a inscrição no processo de seleção de vagas remanescentes para o Curso
Técnico de :
27 –Enfermagem – Concomitante Interna
e, declaro estar ciente sobre o conteúdo deste Edital.
Campinas, ______ de ________ de 2015.

________________________________________
Assinatura do Candidato e/ou Responsável
(candidato menor de 18 anos)

PARA EFEITO DE CADASTRO, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO.
Cédula de Identidade –RG nº _____________ Órgão Emissor: _________ Estado _____
Endereço: ______________________________________________________________
Complemento: __________________________________________________________
Bairro: __________________________________ Cidade: ________________________
CEP: __________________
TELEFONE: ( _____) ___________________ CELULAR (___) ____________________
E-MAIL: ________________________________________________________________
ESCOLA DE ORIGEM:____________________________________________________
O candidato ___________________________________________ está inscrito no
Processo de Seleção para Preenchimento de Vagas Remanescentes, através de
Transferências Externas, no Curso de Técnico de :
27 –Enfermagem – Concomitante Interna
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Campinas, ______ de ______________ de 2015.
ANEXO I
Programa de Estudos – Técnico em Enfermagem
1.)

Microbiologia e Parasitologia: Microbiologia e parasitologia. Evolução da microbiologia. Conceito e classificação dos microrganismos. Meios de transmissão das doenças. Flora normal do corpo humano. Bactérias. Principais doenças causadas por bactérias. Vírus. Principais doenças causadas por vírus. Fungos e principais patologias causadas por vírus. Protozoários e vermes. Principais doenças causadas por protozoários, vermes e ectoparasitas. Contaminações e os processos de limpeza, desinfecção e esterilização. Imunidade e mecanismos de defesa e resistência ao ataque do agente infeccioso.

2.)

Anatomia e Fisiologia Humana: Conceitos gerais, divisão do corpo humano, posições, planos e constituição do corpo humano. Sistema tegumentar: a pele e seus anexos – sistema esquelético, sistema muscular, sistema sangüíneo, sistema cardíaco, sistema respiratório, sistema vascular, sistema digestivo, sistema urinário, sistema reprodutor,
sistema nervoso, órgãos dos sentidos, glândulas endócrinas.

3.)

Noções de Primeiros Socorros: – Noções básicas de primeiros socorros. Desmaio. Queimaduras. Ferimentos e hemorragias. Corpos estranhos. Quedas. Fraturas.
Perda de consciência. Convulsão.

4.)

Enfermagem e Saúde Coletiva I: Conceito de Saúde e Doença; História Natural
da Doenças; Recursos de saúde disponíveis na comunidade ( Atenção primária, secundária e terciária); Higiene e profilaxia: fatores geradores das cáries dentárias e das doenças periodentais; Intervenção do profissional na educação para a saúde, higiene corporal; saúde e Cidadania; Saneamento básico e do meio contextualizado coma saúde; saneamento do ar; saneamento da água; saneamento do lixo/ lixo hospitalar; saneamento
das habitações, saneamento dos locais de trabalho, seleção, descarte e reciclagem do
lixo; Zoonoses; contaminação radioativa- fontes, prevenção e controle; Gerenciamento
do descarte de resíduos, fluídos, agentes biológicos, físicos, químicos e radioativos.

5.)

Ética Aplicada á Enfermagem: Fases do desenvolvimento humano: características gerais do ser humano sadio: bases do desenvolvimento- gestação e nascimento,
crescimento e maturação, adolescência, vida adulta, senilidade; Necessidades humanas
básicas e a ação do cuidar do Técnico de Enfermagem; relações interpessoais; Comunicação efetiva nas relações interpessoais; A importância do ouvir na enfermagem; A importância do trabalho em equipe na enfermagem; Marketing Pessoal; Características psicológicas da hospitalização nas diversas fases do desenvolvimento; Resposta humana à
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doença; fases da doença; Aspectos psicológicos dos pacientes com doenças agudas e
crônicas; conceituar e textualizar o que é ética e a importância de condutas éticas no dia
a dia da Enfermagem; relação entre ética e moral; a importância dos valores éticos na
Enfermagem: responsabilidade individual e coletiva, liberdade e consciência, cooperação, respeito; Principais legislações; Sigilo profissional.
6.)

Higiene e Segurança do Trabalho:- Saúde Mental e do Trabalho: importância das
atividades físicas, importância do lazer, nutrição e Saúde, sono; Saúde e segurança no
trabalho (precaução Padrão); Prevenção do acidente do trabalho; fatores de risco para
acidente de trabalho (A.T.); EPI e EPC- Tipo, uso, legislação vigente; Causas do acidente
de trabalho; CIPA- Organização, funcionamento e legislação; Procedimentos legais em
relação ao A.T.; Ergonomia no trabalho; Códigos e símbolos específicos para a segurança do trabalho; Doenças Ocupacionais; Globalização na vida do trabalhador; O amor no
trabalho; Qualidade de vida do trabalhador; Stress na vida do trabalhador; AIDS no ambiente de trabalho.

7.)

Introdução à Enfermagem: Prática Hospitalar: Lavagem das mãos. Assepsia
médico-cirúrgica. Unidade do paciente/Unidade de enfermagem. Necessidades de higienização. Medidas de conforto e segurança: transporte, imobilização. Sinais vitais. Observações, anotações, prescrição médica e de enfermagem, admissão, alta, transferência.
Procedimentos terapêuticos, oxigenoterapia. Necessidade de nutrição e hidratação. Dados antropométricos – peso, altura, mensuração. Administração de medicamentos. Noções de farmacologia, vias de administração, cálculo de medicação. Necessidade de eliminações, sondagens. Coleta de exames. Necessidade de integração cutâneo-mucosa,
curativos. Assistência aos pacientes agonizantes, preparo do corpo pós-morte. Termos
técnicos.

