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Faculdade de Ciências e Empreendedorismo - FACEMP 

Coordenação de Pós-Graduação e Extensão 

 

CURSO DE EXTENSÃO NA ÁREA DE SAÚDE  

(PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS) 

 

Apresentação 

O curso de Extensão na Área de Saúde - Preparatório para Concursos, busca trazer 

para o recôncavo baiano a oportunidade para os candidatos a concursos na área de 

saúde aperfeiçoem os estudos, a fim de garantir seu lugar no topo do mercado 

profissional. Tem como premissa levar metodologia e prática de aprendizagem para 

o mercado educacional, agregando importante diferencial para aprovação nos 

concursos públicos vigentes e os por vir.  

 

Objetivo Geral 

O curso tem como objetivo prepara candidatos a concursos na área de saúde 

possibilitando o aprofundamento nos conhecimentos adquiridos na formação inicial 

dos cursos de Enfermagem e Técnico de Enfermagem, bem como uma reflexão 

teórico-metodológica acerca dos conteúdos abordados nos editais dos concursos 

das áreas citadas.  

 

Público-alvo 

Profissionais da saúde com foco principal Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

Metodologia de Ensino: Aulas expositivas, com auxílio dos recursos audiovisuais 

disponíveis, como ênfase em questões especificas dos conteúdos metodológicos 

abordados nos editais dos concursos das áreas citadas.  

 

Corpo Docente  

Composto predominantemente por mestres e doutores. 
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Informações Gerais 

Carga Horária: 128 horas 

 

Horário das aulas: As aulas acontecem aos sábados (nos períodos da manhã e 

tarde), semanalmente. 

 

Matriz Curricular  

 

Módulo 1 – Português / Matemática 

Português - Interpretação de texto: informações literais e inferências 

possíveis; ponto de vista do autor; significação contextual de 

palavras e expressões; relações entre ideias e recursos de coesão; 

figuras de estilo. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego 

das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos 

e consonantais, dígrafos; classes de palavras: substantivos, 

adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, 

preposições, conjunções, interjeições: conceituações, 

classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da 

oração, estrutura do período, concordância (verbal e nominal); 

regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; 

pontuação. 

CH 

 

16h 

Matemática - Resolução de problemas envolvendo frações, 

conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, 

de palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições, 

conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 

CH 

16h 

 

Módulo 2 – Gestão em saúde / SUS / Legislação EBSERH 

Gestão -  Administração dos Serviços de Enfermagem. Normas, 

Rotinas e Manuais – elaboração E utilização na enfermagem. 

Enfermeiro como líder e agente de mudança. 

CH 

08h 
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SUS -  Evolução histórica da organização do sistema de saúde no 

Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, 

diretrizes e arcabouço legal. Controle social no SUS. Resolução 

453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Constituição Federal, 

artigos de 194 a 200.  Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei 

no 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 

2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de informação em 

saúde. 

CH 

16h 

 

Legislação EBSERH - Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2. 

Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986– Regulamentada pelo 

Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem 

– análise crítica.  Bioética. Processo Social de Mudança das Práticas 

Sanitárias no SUS e na Enfermagem 

CH 

16h 

 

 

Módulo 3 – Módulo 3 – Concepções teórico-práticas da Assistência de 

Enfermagem 

Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem.  

Sistematização da Assistência de Enfermagem. Política Nacional de 

Atenção às Urgências. Assistência de enfermagem em nível 

ambulatorial. 

 CH 

16h 

Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional de 

imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, do 

idoso, para DST e AIDS, para hanseníase, para pneumologia sanitária, 

para hipertensão e de diabético. Planejamento da assistência de 

enfermagem. Processo de enfermagem ‐ teoria e prática.  Consulta de 

enfermagem.  

Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem. 

Emergências clínico‐cirúrgicas e a assistência de enfermagem. 18. 

Primeiros socorros.  Assistência integral por meio do trabalho em 

equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Ensino ao 

paciente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde. 

Aulão – revisão 

 CH 

16h 

 

 

 

CH 

8h 

 


