
LISTAG E M DE HAB ILITADOS

EDITAL DE  PROC ESSO  SELE TIVO 02/2018/SED

Seleção de profissionais interessados em atuar como orientador (a) pedagógico (a), agente administrativo (a)
e professo r (a)  Bo lsista para atuar  em qualquer uma das disciplinas do curso técnico de enfermagem,
vinculados ao programa Nacional de Acesso ao  Ensino Técnico  e Emprego PRONATEC/MEDIOTEC.

A Comissão de Aval iação leva ao  conhecimento  dos interessados no presente PROCESSO SELETIVO que
de acordo com o especificado no item 10 - Da Aula Expositiva, convoca o candidato habilitado para o Cargo
de Professo r Bolsista, confo rme Ata de Julgamento  do  dia 25  de novembro de 2019, Sr . Waldinei Simões
Pinto CPF 539.472.669-87 a comparecer nos dias e heras estipulados abaixo para ministrar aula expositiva.

Os candidatos deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência da início das aulas na Escola
Municipal de Saúde, Rua lririú, 2475 - Iríriú , Joinville-SC.

1) CANDIDATO HABILITADO: WALDINEI SIMÕES PINTO

MÓDULO I -  CIÊNCIA DA SAÚDE ENFERMAGEM FISIOLOGIA/ANATOMIA
Tema da aula: Sistema Cardiovascular e Fisiologia do Músculo Cardíaco.
Duração da Aula: 50 minutos, sendo 10 minutos de explanação e o restante para perguntas/respostas.
Data da aula exposLtiva: 09/12/2019.
Horário: 07h30min às 08h20min.

MÓDULO I, III, V, VI[ -  CIÊNCIA DA SAÚDE ENFERMAGEM
Tema da aula: Estratégia de Acolhimento ao Indivíduo, Família e Comunidade embasados na Política
Nacional de Humanização.
Duração da Aula: 50 minutos, sendo 10 minutos de explanação e o restante para perguntas/respostas.
Data da aula expositiva: 09/12/2019.
Horário: OSh30min às 09h20min.

MÓDULO [1, [V, VI, VIII - ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO
Tema da aula : Assistência de Enfermagem paciente /cliente com infarto agudo do miocárdio na unidade de
Urgência e Emergência.
Duração da Aula: 50 minutos , sendo 10 minutos de explanação e o restante para perguntas /respostas.
Data da aula expositiva : 09/12/2019.
Horário: 09h30min às 1Oh20min.

MÓDULO V - CIÊNCIA DA SAÚDE ENFERMAGEM: PSICOLOGIA APLICADA A SAÚDE
Tema da aula:  As relações dos cuidados de enfermagem com a dor , com o sofrimento , com a morte.
Duração da Aula: 50 minutos , sendo 10 minutos de explanação e o restante para perguntas /respostas.
Data da aula expositiva : 0911212019.
Horário: 10h30min às 11h20min.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO -1'CC
Tema da aula : Elementos que Compõem o Trabalho Cientifico.
Duração da Aula: 50 minutos , sendo 10 minutos de explanação e o restante para perguntas /respostas.
Data da aula expositiva : 09/12/2019.
Horário: 11h30mia às 12h20min.

Joinville, 5 de d¢dMhbro de 2019.

Fabiana Maria Oliveira
Presidente da Comissão de Avaliação
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Prereliu, de Secretaria de EducaçãoJoinville

Memorando n° 067/2019 - SED-EMSMCK

Jo invi l le, 05  de Dezembro  de 2019 .

Para : Ednéia Vieira da Costa.

Assunto : So lici tação  de alteração  da data da au la exposi t iva da Convocação  - Listagem

de Habi l itados, publ icada em 03 /12 /2019, do  Edi tal  de Processo  Selet ivo  N°

02 /2018 /SED.

Conforme i tem 15 .7  do  EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 02 / 2018 /SED,

so l ici tamos a al teração  da data da au la exposi t iva do  candidato  Waldinei  Simões P into ,

anteriormente publ icada na Listagem de Habil i tados em 03 /12 /2019 . Onde consta a data

para au la exposi t iva a real izar-se em 06 /1212019 , so l ici tamos que seja al terado  para a

data 09/12/2019.

Diante das exposições acima, so licitamos que a Listagem de Habi l itados -

Convocação seja publicada informando a data de 09/12/2019 para realização da aula

exposi t iva, como segue em anexo .

Atenciosamente,

Alan gls amos Silva,
Coordena r-d¢ S  W 1Carola Keller
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