EQUIPE DE SUPORTE À URGÊNCIA E RESGATE
ESUR - PB

PLANTÃO DE CARNAVAL 2019 – CAJAZEIRAS/PB
EDITAL DE SELEÇÃO

EQUIPE DE SUPORTE À URGÊNCIA E RESGATE
ESUR – PB
EDITAL DE SELEÇÃO
PLANTÃO DE CARNAVAL 2019 – CAJAZEIRAS/PB
Sumário
1. INTRODUÇÃO................................................................................................................................1
2. DO FUNCIONAMENTO.................................................................................................................1
3. DO TREINAMENTO......................................................................................................................2
4. EQUIPE PRESENTE.....................................................................................................................2
5. DA SELEÇÃO................................................................................................................................3
5.1. Datas e locais........................................................................................................................2
5.2. Pré-requisitos e inscrição................................................................................................3
5.3. Avaliação...............................................................................................................................4
5.4. Resultado...............................................................................................................................4
5.5. Conteúdo programático de avaliação............................................................................5
5.6. Certificação..........................................................................................................................5
6. DISPOSIÇÕES FINAIS..................................................................................................................5

_____________________________________________________

EQUIPE DE SUPORTE À URGÊNCIA E RESGATE
ESUR - PB
PLANTÃO DE CARNAVAL 2019 – CAJAZEIRAS/PB
EDITAL DE SELEÇÃO

__________________________________________________________
1. INTRODUÇÃO
A Equipe de Suporte à Urgência e Resgate (ESUR), vem, por meio deste edital, tornar
pública a seleção de estudantes dos cursos bacharelados em Medicina e Enfermagem da
Faculdade Santa Maria (FSM/PB) e da Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG) Campus Cajazeiras-PB, que possuem interesse em participar do Plantão de
Carnaval 2019. Os acadêmicos selecionados farão parte da Equipe de ProntoAtendimento (EPA) que promoverá suporte às festividades carnavalescas que ocorrerão
na cidade de Cajazeiras-PB.

2. DO FUNCIONAMENTO
O carnaval de Cajazeiras-PB ocorrerá nos dias 2, 3, 4 e 5 de Março de 2019. Os plantões
se iniciarão sempre pelo turno da noite, possuindo início para atendimento às 22h00 e
finalizando às 05h00. A EPA selecionada deve se fazer presente ao local do plantão com
30 minutos de antecedência para o repasse das últimas informações e apresentação do
local de trabalho.
No ônibus de Pronto-Atendimento serão realizadas atividades de triagem,
procedimentos básicos, suturas, administração de medicamentos, transferências a
depender do quadro clínico dos pacientes, sendo, EM TODOS OS MOMENTOS,
supervisionados por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que estarão
presentes no local prestando apoio aos estudantes e, acima de tudo, à população.
Bombeiros militares e civis também estarão em serviço em consonância com a EPA.

A cada plantão, serão selecionados 5 (cinco) ESTUDANTES (entre membros
temporários e efetivos da ESUR), que serão dispostos em diferentes cargos montados pela
coordenação-geral.

Serão ofertadas ao todo 8 (OITO) vagas:


6 (SEIS) vagas para o curso de Medicina FSM/UFCG;



2 (DUAS) vagas para o curso de Enfermagem FSM/UFCG.

3. DO TREINAMENTO
O treinamento ocorrerá do dia 25/02/19 (segunda-feira) ao dia 28/02/19 (quinta-feira)
com previsão para os horários do turno da noite (das 18h às 22h) – ponto esse, acordado
com os estudantes selecionados e a coordenação-geral da ESUR. Explicaremos as
questões de logística de forma mais precisa, descrição do local por meio de mapeamento,
aulas práticas de acesso venoso, aferição de sinais vitais, prática básica de suturas, aula
prática sobre incidentes com múltiplas vítimas, aulas teórico-práticas sobre parada
cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar, e manejo do paciente nas intoxicações
agudas.

4. EQUIPE PRESENTE
Durante todas as atividades supervisionadas de carnaval, haverá equipes especializadas
para apoio dos estudantes, promovendo assim, aprendizado aos acadêmicos, atendimento
de excelência à população e uma gestão de qualidade, assegurando que tudo se transcorra
dentro dos conformes. Diariamente, teremos:


1 médico;



1 enfermeiro;



Membros da Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB;



Equipe de Suporte à Urgência e Resgate – ESUR;



Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba



Corpo de Bombeiros Civil de Cajazeiras-PB.

5. DA SELEÇÃO
5.1. Datas e local
A seleção ocorrerá no dia 22 de Fevereiro de 2019 (sexta-feira), no horário das
19h00min no Anfiteatro da Faculdade Santa Maria.

5.2. Pré-requisitos e inscrição
Os acadêmicos que têm interesse em participar do Plantão de Carnaval 2019 devem
cumprir os seguintes requisitos:


Ser estudante do curso bacharelado em Medicina ou Enfermagem da Faculdade
Santa Maria (FSM/PB) ou da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Campus Cajazeiras-PB;



A seleção para acadêmico de medicina da FSM será destinada aos alunos do 2º
ao 12º período; Para acadêmicos de medicina da UFCG será destinada aos alunos
do 3º ao 12º período; Para acadêmicos de enfermagem da FSM e da UFCG será
destinada aos alunos do 6º ao 10º período.



A inscrição será validada após preenchimento da ficha de inscrição e a coleta de
alimentos não perecíveis e itens de higiene.
- ATENÇÃO: cada período/curso será responsável por um item diferente
descrito ao fim do item 5.2;
- ATENÇÃO: o alimento deverá ser entregue no dia da prova de seleção na
sexta-feira (dia 22/02/19), às 18h30min, no Anfiteatro da FSM e a programação
oficial se iniciará às 19h00min.



A inscrição será ONLINE no site oficial da Faculdade Santa Maria, a partir da
quarta-feira (14/02/19) às 12h00min, até sexta-feira (22/02/19) às 12h00min;
- ATENÇÃO: inscrições no dia da prova de seleção (22/02/19) será realizada no
Anfiteatro das 18h às 18h45min.



TOTAL DE VAGAS: 8 (oito), das quais:
- 6 vagas destinadas para o curso de Medicina UFCG/FSM
- 2 vagas destinadas para o curso de Enfermagem UFCG/FSM

LISTA DE ITENS PARA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
MEDICINA FSM/UFCG
3 pacotes de PÃES DE FORMA

P5

CAFÉ – 3 pacotes/pessoa

P2

FEIJÃO – 3kgs/pessoa

P6

ARROZ – 4kgs/pessoa

P3

MACARRÃO – 4kgs/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

INT.

Ou PACOTE DE LEITE EM PÓ – 2 unid./p.

açúcar

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.
Legenda: INT = Internato (9º ao 12º período de medicina).

ENFERMAGEM FSM/UFCG
P6

AÇÚCAR – 5kgs/pessoa

P9

ARROZ – 4kgs/pessoa

P7

FEIJÃO – 3kgs/pessoa

P10

LATA DE LEITE (400g) – 1 unid./pessoa
Ou PACOTE DE LEITE EM PÓ – 2 unid./pes.

P8

MACARRÃO – 4kgs/pessoa

5.3. Avaliação
Os estudantes serão submetidos a uma prova teórica sobre primeiros socorros e
atendimento pré-hospitalar, com questões que envolvem situações de pacientes com
agravos clínicos e vítimas de traumas, além de condutas que socorristas e especialistas
nas áreas da saúde devem ter, segundo alguns dos principais protocolos: SBV, SAV,
PHTLS, AHA. A avaliação terá em sua totalidade 20 questões, entre questões objetivas e
discursivas.


Critério de desempate: maior pontuação na questão discursiva.

5.4. Resultado
O resultado será divulgado no dia 23/02/19 (sábado) às 19h no Instagram Oficial da
ESUR (@esurpb). Caso o resultado já esteja disponível antes do prazo estimado, ocorrerá
aviso prévio no Instagram da ESUR informando a nova data e horário.

5.5. Conteúdo programático de avaliação
 Trauma torácico;
 Manejo do paciente em intoxicações agudas;
 Hipoglicemia/Hiperglicemia;
 Incidentes com múltiplas vítimas/Incidentes com vítimas em massa;
 Dor abdominal traumática/não traumática;
 Avaliação inicial ao paciente politraumatizado;
 Manejo do paciente com dor torácica não traumática e parada cardiorrespiratória.
5.6. Certificação
Os estudantes selecionados pela avaliação de seleção da ESUR para o Plantão de Carnaval
2019 – Cajazeiras/PB serão certificados com a totalidade de 40 horas. Tempo esse que
inclui os horários de plantão, e das aulas práticas e teóricas ministradas durante o
treinamento. O certificado será emitido com respaldo da Faculdade Santa Maria e do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
A Equipe de Suporte à Urgência e Resgate (ESUR), por fim, agradece e deseja uma boa
prova a todos os candidatos!
COORDENAÇÃO GERAL - ESUR PB
Equipe de Suporte à Urgência e Resgate – ESUR, 2019 ®

Yarlen Siebra de Sá e Cícero Edjânio Ferreira Lima
Presidência - ESUR

Cajazeiras, 15 de Fevereiro de 2019.

