Processo Seletivo Simplificado 040/2019:
ENFERMEIRO (a)
A Associação de Combate ao Câncer em Goiás na forma prevista nos critérios do anúncio do
Processo Seletivo Simplificado de n° 040/2019 para vaga de Enfermeiro (a), divulga o resultado
da 3ª etapa seletiva (banca) e convocação de nova seletiva para os candidatos da listagem de
notas apresentadas na 2ª etapa, na forma a seguir disposta.

Segue abaixo os resultados e convocação:
CANDIDATOS
MARIELLY DOS SANTOS ABREU
MARCO AURELIO NOGUEIRA
RODRIGUES
THALITA DE FARIA PRADO
SILVA
JOSIEL RIBEIRO DA CUNHA
LEANDRO RENGEL DA COSTA
ALANA HONORATO QUEIROZ

PONTUAÇÃO
BANCA
8,0
APROVADO
6,9
6,0
6,0
6,0

NÃO APROVADO
NÃO
COMPARECEU
CONVOCADO
CONVOCADO
CONVOCADO

DATA/HORÁRIO

25/03 às 14h
25/03 às 15h
25/03 às 16h

Para a candidata aprovada na última fase do processo, o RH entrará em contato telefônico.
Para os CONVOCADOS PARA BANCA: Seguir data e horários da planilha; seguir as instruções
abaixo:
Deverá ser apresentado a resolução do estudo de caso abaixo:
Case
Paciente, MDN, do sexo masculino,56 anos, casado ,natural de Goiânia, pintor, tabagista há 30anos,40
cigarros por dia. Refere cansaço ao pequeno esforço, perda de peso 6kg,em 03 meses e com dor
torácica. Procurou o serviço de saúde onde realizou RX de tórax que evidenciou uma massa em lobo
superior direito. Realizou exames pré-operatórios e risco cirúrgico. Após quinze dias, submeteu se a
toracotomia direita pra ressecção de tumor, cujo diagnostico foi de Adenocarcinoma de Pulmão. No
pós – operatório imediato, o paciente encontra se sonolento, responde a solicitações verbais, queixando
se de dor grau 8 na escala visual analógica, oxigenoterapia por tenda facial a 2 L/min, acesso venoso
profundo para hidaratação venosa em subclávia direita, drenos de toráx anterior e posterior em selo de
água,cateter vesical de demora, cateter peridual para analgesia contínua (Fentanil 50mg/ml e
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Ropvacaína 0,5%) e PCA (analgesia controlada pelo paciente).Cinco dias após, o paciente saiu de alta
hospitalar após orientações da equipe transdisciplinar.
123-

Mencione a importância do Programa Nacional de Controle do Tabagismo.
De acordo com o quadro clínico do referido paciente, estabeleça a Sistematização da Assistência
de Enfermagem.
Discorra sobre a importância da Integralidade do cuidado ao paciente oncológico ao paciente e
sua família. Aborde o papel da equipe transdisciplinar, acolhimento e humanização no cuidado.

Observações:
1.

Os candidatos convocados deverão comparecer portando documento de identificação oficial,

com fotografia ou crachá;
2.

A ACCG fornecerá como equipamento de apoio: computador e data show;

3.

Os candidatos que não comparecerem no local e horário acima indicados para submeter à 3ª

etapa do processo seletivo estarão automaticamente desclassificados;
4.

O resultado final da segunda chamada do processo de seleção será lançado no site da instituição

conforme a data do Processo Seletivo Simplificado e o os trâmites para a contratação do candidato
selecionado será realizado via ligação telefônica.
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