
 
 

 
 
 
 

 

PROCESSO SELETIVO OVG 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 006/2020 
 

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO TERMO DE REFERÊNICA Nº 006/2020, DE 06 DE JUNHO DE 

2020  

 

A Comissão do Processo Seletivo instituída pela Portaria nº. 083/2020 

da Diretoria Geral, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de acordo com 

Regulamento de Recursos Humanos vigente e Termo de Referência nº 006/2020, de 

06 de junho de 2020, resolve: 

Retificar o item 4.1.2.11, que trata da pontuação da entrevista Técnica 

do cargo de Técnico de Enfermagem I – Nível “A”, conforme a seguir: 

Onde se lê: 
 

4.1.2.11.A Entrevista Técnica terá pontuação total de 70 pontos e tem como foco a 

verificação qualitativa habilidades abaixo elencadas, consideradas essências para o 

desenvolvimento das atividades atribuídas a função: 

HABILIDADES TÉCNICAS ANALISADAS PARA  

CARGO 3.2 TÉCNICO DE ENFERMAGEM I – NÍVEL “A” 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Conhecimentos sobre a abordagem à pessoa idosa - avaliação geriátrica 

abrangente e ambiente de atenção geriátrica. 
10 

Conhecimentos sobre os aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais do 

envelhecimento - função cognitiva, atividade de vida diária, força marcha e 

equilíbrio, visão, audição, nutrição, depressão, polifarmácia e continência. 

10 

Conhecimentos sobre as necessidades básicas da pessoa idosa - necessidades 

fisiológicas (alimentação, eliminação e repouso), de segurança, de amor, de 

estima e de auto realização. 

10 

Conhecimento sobre política pública de atenção à saúde da pessoa idosa - 

Estatuto do Idoso, Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso 
10 

Conhecimento das principais patologias que acometem a pessoa idosa – 

demência, delírio, depressão, quedas, tonteiras, síncope, hipotensão 

ortostática, perda involuntária de peso, úlceras por pressão, deficiências de 

hormônios e vitaminas, osteoporose, doença de Paget óssea (osteíte 

deformante), osteoartrite, arterite, diminuições auditivas, diminuições visuais, 

insuficiências cardíacas crônicas, doença valvar e arritmias, sintomas 

urológicos e infecção das vias urinárias no idoso, câncer. 

10 

Conhecimentos sobre os cuidados de enfermagem as principais patologias que 

acomete a pessoa idosa - assistência de enfermagem nos cuidados pessoais, 

assistência de enfermagem na mobilidade, assistência de enfermagem na 

continência urinária e fecal, realizações das atividades instrumentais da vida 

diária. 

 

10 

Pontuação Total  70 

Leia-se: 
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4.1.2.11.A Entrevista Técnica terá pontuação total de 70 pontos para o cargo de 

ENFERMEIRO (A) JÚNIOR – NÍVEL “A” e de 60 pontos para o cargo de TÉCNICO 

DE ENFERMAGEM I – NÍVEL “A”, e tem como foco a verificação qualitativa 

habilidades abaixo elencadas, consideradas essências para o desenvolvimento das 

atividades atribuídas a função: 

HABILIDADES TÉCNICAS ANALISADAS PARA  

CARGO 3.2 TÉCNICO DE ENFERMAGEM I – NÍVEL “A” 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Conhecimentos sobre a abordagem à pessoa idosa - avaliação geriátrica 

abrangente e ambiente de atenção geriátrica. 
10 

Conhecimentos sobre os aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais do 

envelhecimento - função cognitiva, atividade de vida diária, força marcha e 

equilíbrio, visão, audição, nutrição, depressão, polifarmácia e continência. 

10 

Conhecimentos sobre as necessidades básicas da pessoa idosa - necessidades 

fisiológicas (alimentação, eliminação e repouso), de segurança, de amor, de 

estima e de auto realização. 

10 

Conhecimento sobre política pública de atenção à saúde da pessoa idosa - 

Estatuto do Idoso, Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso 
10 

Conhecimento das principais patologias que acometem a pessoa idosa – 

demência, delírio, depressão, quedas, tonteiras, síncope, hipotensão 

ortostática, perda involuntária de peso, úlceras por pressão, deficiências de 

hormônios e vitaminas, osteoporose, doença de Paget óssea (osteíte 

deformante), osteoartrite, arterite, diminuições auditivas, diminuições visuais, 

insuficiências cardíacas crônicas, doença valvar e arritmias, sintomas 

urológicos e infecção das vias urinárias no idoso, câncer. 

10 

Conhecimentos sobre os cuidados de enfermagem as principais patologias que 

acomete a pessoa idosa - assistência de enfermagem nos cuidados pessoais, 

assistência de enfermagem na mobilidade, assistência de enfermagem na 

continência urinária e fecal, realizações das atividades instrumentais da vida 

diária. 

 

10 

Pontuação Total  60 

 

Os demais itens da referida publicação permanecem inalterados. 

 

Goiânia, 15 de julho de 2020. 

 

Rogério Gomes da Silva 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

Portaria nº 083/2020 

 

Karla Vaz Malaquias 
Membro da Comissão 

Portaria nº 083/2020 

 Inara Pucci de Araújo 
Membro da Comissão 

Portaria nº 083/2020 

 Liliane Aparecida Soares 
Membro da Comissão 

Portaria nº 083/2020 
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