ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PROCESSO SELETIVO
DE MONITORIA – 2019.2
UNIDADE:
CURSO:

UNAMA ALCINDO CACELA
BACHARELADO EM ENFERMAGEM

CONSOANTE EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA
ACADÊMICA DO CURSO DE ENFERMAGEM – UNAMA ALCINDO CACELA, SEGUEM ORIENTAÇÕES GERAIS:


INSCRIÇÕES: Ficam abertas as inscrições para o processo seletivo de monitoria no período de 19 a 26 de agosto de

2019 na na recepção da coordenação de curso no horário de de 9 às12 e 14 às 20h.


Documentos necessários no ato da inscrição:






FICHA DE INSCRIÇÃO, devidamente preenchida;
DECLARAÇÃO DE VINCULO;
HISTÓRICO ESCOLAR.

A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste edital e em outras a serem publicadas.
 As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante a entrega da ficha de inscrição devidamente preenchida,

comprovante de vínculo e histórico da graduação na recepção da coordenação de cursos.


Em hipótese nenhuma serão recebidos documentos fora dos prazos e horários acima estipulados.



O não comparecimento do candidato para realização da prova escrita acarretará em eliminação do processo de seleção de

monitoria. A prova deverá ser realizada no turno de atuação à vaga pleiteada.


O candidato só poderá se inscrever, para concorrer à Monitoria, em um único componente curricular sob pena de anulação

da inscrição nesse processo.


Critérios para concorrer à vaga de Monitoria:

a) Ser discente de graduação da Unama Alcindo Cacela, regularmente matriculado, no ato da inscrição, no curso de graduação
em Enfermagem;
b) Ter integralizado o componente curricular objeto da monitoria até o momento da inscrição;
c) Possuir comprovadamente compatibilidade de horário entre suas atividades acadêmicas e as atividades de monitoria, que
permitam ao discente acompanhar as aulas daquele componente curricular, para que os objetivos da monitoria possam se
concretizar.


Homologação das inscrições: 29 /0 8 / 2 0 1 9.

 Conteúdo Programático:
Professor (s)

Disciplina (s)

Eduardo Lama (Presidente) /
Danielle Chaves / José Júnior

Anatomia Humana

Tarcísio Carvalho / Valéria
Pires (Presidente) / Carla
Sant’Anna

Citologia e Embriologia

Conteúdo
- Sistema cardiovascular: conceito e divisão do sistema
cardiovascular; coração, circulação e tipo de circulação
sanguínea, artérias e veias, capilares sanguíneos.
- Sistema respiratório:
- Sistema muscular: conceitos e funções do sistema
muscular, grupos musculares, classificação dos
músculos e anexos; tipos de músculos, tipos de
contração muscular E fibra muscular e tecido
conjuntivo.
- Componentes celulares;
- Divisão celular;
- Embriologia humana;
- Microscopia;
- Células eucariontes e procariontes.

Joyce Lima (Presidente)
Mariana Muller / Clebson
Pimentel

Adriana de Sá (Presidente)

Maicon Nogueira (Presidente)

Bioquímica Humana

Semiologia

Anatomia aplicada à enfermagem
/

Maicon Nogueira (Presidente)
/ Aline Cruz

Saúde do Adulto II

Nathalie Mendes (Presidente)

Centro Cirúrgico e CME

Elyade Camacho / Hallessa
Pimentel (Presidente)

Saúde da Mulher

Margareth Braun / Aline Cruz
(Presidente)

Doenças Infecto-Parasitárias

- Aminoácidos/proteínas
- Enzimas
- Carboidratos
- Lipídios
- Determinação de biomoléculas: glicose; triglicerídeos
e colesterol.
- Entrevista
- Sinais vitais
- Exame físico
- Posições para realização do exame físico.
- Sistema nervoso central periférico e autônomo:
1. Reconhecimento das estruturas e órgãos
anatômicos acometidos em um acidente vascular
encefálico;
2. Traumatismo crânio-encefálico;
3. Traumatismo raquimedular
- Sistema genital masculino e feminino:
1. Anatomia dos sistemas reprodutores,
2. Localização;
3. Importância;
4. Função e suas implicações no trabalho do
enfermeiro.
- Desequilíbrio hidroeletrolítico
- Desequilíbrio ácido-base
- Balanço hídrico
- Diabetes
- Obesidade
- Hemodiálise
- Hipotireoidismo
- Hipertireoidismo
- Exames laboratoriais.
- Enfermagem perioperatória;
- Gerenciamento enfermagem no bloco cirúrgico,
SRPA e CME;
- Anestesia: tipos, estágios e métodos de administração.
- Tempos cirúrgicos e instrumentais cirúrgicos e seu
preparo
- Cuidados com a ferida cirúrgica: classificação,
técnicas de curativo e cicatrização.
- Ca de Colo de útero;
- Aleitamento Materno
- Pré-Natal
- Política Nacional de Atenção Integral á saúde da
Mulher.
- Tuberculose
- Hanseaníase
- Raiva
- Tétano
- Hepatites virais
- Sífilis
- HIV/aids
- Meningite
- Leishmaniose
- Malária
- Dengue
- Febre amarela
- Doença de Chagas.

Belém, 16 de agosto de 20 19.

