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EDITAL Nº. 10/2010
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A PROVA PRÁTICA

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Data: 17/06/2010

Sorteio dos horários de realização das provas: 8h (obrigatória a presença de todos os candidatos)

Horário de início das provas: 9h
Duração: 45 min. / candidato
Local: Ambulatório Médico – Campus Itapina – Rodovia BR 259, Km 70 – Itapina – Colatina-ES

Orientações aos Candidatos:

- Todos os candidatos convocados para a prova prática deverão comparecer ao local de prova
obrigatoriamente às 8h para receberem orientações sobre o conteúdo e a realização da prova
prática.

- O cronograma de realização da prova prática será definido por meio de sorteio, estando todos os
candidatos presentes no horário previsto no item acima. Após o sorteio, cada candidato deixará o
recinto de espera apenas no momento de realização da prova prática e não retornará mais a este
recinto.

- O vestuário é de responsabilidade do candidato que deverá apresentar-se no dia da prova de
desempenho portando um jaleco branco.

- Todo material necessário para a prova prática (com exceção do vestuário) será cedido pelos
avaliadores.

- Trazer documento de identificação válido, com foto.

-  Em hipótese nenhuma será permitido ao candidato, durante sua permanência no recinto de espera,
portar aparelho de telefonia ou qualquer outro meio de comunicação móvel. Estes aparelhos deverão
permanecer desligados sob a guarda da banca examinadora.

- Será observado o tempo limite de 45 (quarenta e cinco) minutos por candidato, para a realização da
prática. Ao fim deste tempo, será solicitado ao candidato que interrompa sua prática, mesmo que
não tenha concluído todas as etapas da prova prática. Em hipótese nenhuma haverá prorrogação
deste tempo.

Objetivos a serem atingidos pelo candidato:

- Adotar corretamente os procedimentos para o uso do equipamento;
- Usar adequadamente os equipamentos disponibilizados;
- Observar as etapas sequenciais durante a realização da prática;
- Executar corretamente as operações solicitadas, para a realização das práticas, quando for o caso.

ITENS A SEREM AVALIADOS:

1. APRESENTAÇÃO PESSOAL: avalia o candidato quanto a maneira de se apresentar, modo de
vestir e condições de higiene pessoal no desempenho das atividades avaliativas.

2. POSTURA COMPORTAMENTAL: avalia o candidato quanto a maneira de se comportar, modo
de sentar, falar e agir no desempenho das atividades avaliativas.



3. HABILIDADE TÉCNICA: avalia o candidato quanto a sua capacidade de prestar assistência de
enfermagem dentro dos padrões de qualidade desejáveis.

4. RELAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA: avalia o candidato quanto a sua capacidade de relacionar os
conhecimentos teóricos à prática, empregando-os na metodologia da assistência.

PONTUAÇÃO:

Pontuação máxima: 100 pontos.

Pontuação mínima: 0 pontos.

Pontuação por ítem de avaliação:
Apresentação pessoal: 0 - 20 pontos;
Postura comportamental: 0 - 20 pontos;
Habilidade técnica: 0 - 30 pontos;
Relação teórico prática: 0 - 30 pontos.


