EQUIPE DE SUPORTE À URGÊNCIA E RESGATE
ESUR – PARAÍBA

ADMISSÃO DE MEMBROS EFETIVOS
EDITAL DE SELEÇÃO

Cajazeiras – PB, Brasil
2018

1. ATRIBUIÇÕES INICIAIS
A Coordenação-Geral da Equipe de Suporte à Urgência e Resgate (ESUR-PB), vem,
através desse edital, tornar público a admissão de novos membros em suas atividades.
Os novos ingressantes da ESUR farão parte do corpo efetivo do projeto, podendo
participar de todas as atividades desenvolvidas pela equipe, sem a necessidade de
nova seleção. Os alunos aprovados no processo seletivo deverão cumprir com as
atividades obrigatórias da ESUR, e com os códigos de éticas, conduta e harmonia do
projeto. O descumprimento de quaisquer das regras implicará em exoneração e
desligamento do indivíduo da Equipe de Suporte à Urgência e Resgate.
TOTAL DE VAGAS DISPONIBILIZADAS: 5 (CINCO), das quais:
o 4 (quatro) vagas para o curso de MEDICINA;
o 1 (uma) vaga para o curso de ENFERMAGEM.

2. PRÉ-REQUISITOS E INSCRIÇÃO
O candidato que desejar realizar o processo seletivo, deverá se enquadrar nos
seguintes requisitos:


Ser devidamente matriculado no curso de medicina ou enfermagem da
Faculdade Santa Maria (FSM/PB);



MEDICINA: Cursar no mínimo o 2º período, e no máximo, o 8º período;
ENFERMAGEM: Cursar no mínimo o 3º período, e no máximo 7º período;



Estar com a ficha de inscrição completamente preenchida no momento da
avaliação;



A inscrição poderá ser feita ONLINE através do preenchimento da ficha virtual,
disponível no site oficial da Faculdade Santa Maria (www.fsm.edu.br), ou
PRESENCIAL através da ficha de inscrição que estará disponível com os
representantes de cada período, ou no dia da avaliação no local da seleção, com
pelo menos 30 minutos de antecedência;
OBSERVAÇÃO 1: a inscrição online se encerrará no dia 16/08/2018 (quintafeira), às 22 horas.

OBSERVAÇÃO 2: o início das inscrições será divulgada pelo instagram oficial da
ESUR (@esurpb)


Taxa de inscrição: alimentos, em que cada período será responsável por um
alimento específico.
AÇÚCAR – 3kgs/pessoa + CAFÉ – 500g/pessoa

P5

CAFÉ – 1kg/pessoa

P2

FEIJÃO – 3kg/pessoa

P6

ARROZ – 4kg/pessoa

P3

MACARRÃO – 4kg/pessoa

P7

CREME DENTAL – 3 unid./pessoa e 2kgs de açúcar

P4

LATA DE LEITE (400g) – 1 unid./pessoa

P8

PAPEL HIGIÊNICO – 3 pac./pessoa e 2kgs de açúcar

ENF.

Obs: o preço estimado dos itens gira em torno de R$ 10,00. A distribuição será feita para instituições carentes e
famílias necessitadas em datas a serem definidas. O intuito da diferença de itens entre os períodos é a realização de
cestas básicas completas.

3. PROCESSO SELETIVO E LOCAL
O processo seletivo para membros efetivos da ESUR terá 2 FASES e será realizado no
dia 17/08/2018 (sexta-feira) iniciando, pontualmente, às 20 horas, no Anfiteatro da
FSM/PB. E no dia 25/08/2018 (sábado) às 08 horas, em local ainda a ser determinado.
A seleção bifásica ocorrerá da seguinte maneira:


1ª FASE: Consistirá em uma avaliação exclusivamente teórica contendo 20
questões. Das quais 18 serão de múltiplas escolhas, e 2 serão discursivas.
OBSERVAÇÃO 1: O aluno deve pontuar, no mínimo, 50% de acertos para passar
para a 2ª fase da seleção.
OBSERVAÇÃO 2: No máximo 50% do número total de inscritos, serão aprovados
para a 2ª fase da seleção.



2ª FASE: Avaliação prática + Entrevista

IMPORTANTE!
Prezando pelo completo sigilo dos candidatos, deixamos claro que não será
necessário colocar nomeação alguma em sua avaliação, sendo obrigatório apenas
inserir o número de matrícula e o período. Apenas os alunos aprovados na primeira-

fase terão seus nomes divulgados, quando houver o cruzamento de dados
entre a prova e a ficha de inscrição.
4. RESULTADO
O resultado da 1ª FASE estará disponível até, terça-feira, dia 21/08/2018, às 19h, no
Instagram Oficial da ESUR (@esurpb). A 2ª FASE estará disponível no domingo, dia
26/08/2018, às 17 horas, também no instagram: @esurpb.
O resultado poderá sair antes do prazo previsto, sem aviso prévio.

5. APROVADOS
Os acadêmicos aprovados no processo seletivo de novos membros da ESUR, serão
admitidos no projeto como membros efetivos passando por avaliações internas
durante o período probatório, que possui duração de 1 ano.
O ingressante terá direito a participar de todas as extensões disponibilizadas pelo
projeto:


Suporte à Eventos de Grande Porte (SEGP – ESUR).



Minicursos ESUR;



ESUR na Escola;



ESUR na Comunidade;



VIR – ESUR;



Estágio supervisionado – SAMU 192;



Escrita científica.

Os novos membros da ESUR deverão cumprir, obrigatoriamente, com as determinações
feitas pela coordenação-geral do projeto, referentes aos afazeres internos, normas de
condutas, ética e atribuições gerais da equipe. O descumprimento das regras, ou
quaisquer atitudes que não condizem com o bom funcionamento do projeto
acarretarão em exoneração da Equipe de Suporte à Urgência e Resgate.

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MEDICINA
6.1. Semiologia médica:


Noções básicas de semiologia médica (anamnese, exame físico, exames complementares,
exames de imagem);



Semiologia da cabeça, tórax e abdômen (principais enfermidades);
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: * Semiologia Médica – Celmo Celeno Porto – 7ª edição.
Editora Guanabara Koogan. 2013.

6.2. Atendimento ao paciente traumatizado no pré-hospitalar e no intra-hospitalar:


Avaliação e atendimentos primários e secundários;



Via Aérea e ventilação;



Choque;



Trauma torácico;



Trauma abdominal;



Trauma cranioencefálico;



Trauma raquimedular



Lesões térmicas;



Afogamento;



Biomecânica do trauma;
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
* Advanced Trauma Life Support 9ª ed. do Colégio Americano de Cirurgiões, 2012.
- atentar-se as atualizações contida na 10ª edição.
* Pre-hospital Trauma Life Support 8ª ed. do Colégio Americano de Cirurgiões.
* Protocolo de Suporte Avançado de Vida (SAV), SAMU 192. Ministério da Saúde, 2016.

6.3. Emergências clínicas:


PCR e RCP no adulto e na criança: Guidelines AHA 2015;



Decisão de não ressuscitação;



Desobstrução de vias aéreas;



Alterações na glicemia;



Dor abdominal não traumática;



Exacerbação da asma e do DPOC no adulto;



Acidente vascular cerebral (AVC);
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: * Protocolo de Suporte Básico (SBV) e Avançado (SAV) de
Vida, SAMU 192. Ministério da Saúde, 2016.

6.4. Outros procedimentos em suporte avançado de vida:


Retirada rápida de paciente;



Remoção de capacete;



Imobilização sentado: dispositivo tipo colete (KED);



Noções básicas de eletrocardiograma (ECG) aliadas as patologias;



Intubação em suas variadas formas e equipamentos necessários.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: * Protocolo de Suporte Básico (SBV) e Avançado (SAV) de
Vida, SAMU 192. Ministério da Saúde, 2016
.

ENFERMAGEM
6.1. Semiologia e semiotécnica de enfermagem:


Principais fundamentos e execuções semiotécnicas do processo de cuidar em
enfermagem;



Cuidados na prática de enfermagem;



Pensamento crítico na prática de enfermagem;



Planejamento do cuidado de enfermagem;



Avaliação de enfermagem;



Sinais vitais;



Avaliação de saúde e exame físico;



Administração de medicamentos;



Manejo da dor;



Integridade da pele e cuidado das feridas;

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: Fundamentos de Enfermagem – Potter & Perry - 8ª edição.
Editora Elsevier, 2013.

6.2. Emergências clínicas:


PCR e RCP no adulto e na criança: Guidelines AHA 2015;



Desobstrução de vias aéreas;
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: * Protocolo de Suporte Básico (SBV) e Avançado (SAV) de
Vida, SAMU 192. Ministério da Saúde, 2016.

6.3. Atendimento ao paciente traumatizado no pré-hospitalar e no intra-hospitalar:


Avaliação e atendimentos primários e secundários;



Via Aérea e ventilação;



Choque;



Trauma torácico;



Trauma abdominal;



Trauma musculoesquelético;



Trauma cranioencefálico;



Trauma raquimedular;



Lesões térmicas;



Afogamento;



Biomecânica do trauma;
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
* Pre-hospital Trauma Life Support 8ª ed. do Colégio Americano de Cirurgiões.

