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EDITAL DO CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 
EM ENFERMAGEM NEONATAL / 2013 
 
A Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras - SOBEP, por meio de sua 
Diretoria e da Comissão Permanente de Titulação, realizará no dia 29 de 
outubro de 2013, das 9:00 às 13:00 horas, o Concurso para obtenção do 
título de Especialista em Enfermagem Neonatal, nas dependências do 
Centro de Eventos FAURGS, sito à Rua São Pedro, nº 663, Centro – 
Gramado, durante o V Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e 
Neonatal , que será realizado nesta mesma cidade 

A SOBEP concederá o título de enfermeiro Especialista em Enfermagem 
Neonatal aos sócios efetivos que forem aprovados em todas as etapas do 
concurso de que trata este edital.  
1. Requisitos para inscrição  
I - Ter, no mínimo, cinco anos de experiência como enfermeiro e ou 
docente na área de Enfermagem Neonatal.  
II - Estar inscrito há pelo menos cinco anos no COREN e em pleno gozo de 
seus direitos profissionais.  
III - Ser associado da SOBEP há dois anos consecutivos e estar com a 
anuidade de 2013 quitada, por ocasião da inscrição no concurso.  
Parágrafo único: inscrições que não comprovem os requisitos acima serão 
indeferidas.  
2. Documentos exigidos para inscrição  
I - Requerimento específico fornecido pela SOBEP (ANEXO 1) (xerox e 
digitalizado).  
II – Registro geral (RG) e carteira de registro no COREN (xerox e 
digitalizado)  
III - Comprovante de pagamento das anuidades de 2012 e 2013 da SOBEP 
e de 2013 do COREN (xerox e digitalizado).  
IV - Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição (cópia xerox e 
digitalizado), no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), a ser 
depositada no Banco do Brasil, agência 1898-8, c/c 9470-6 (Sociedade 
Brasileira de Enfermeiros Pediatras).  
V - Uma foto 3 x 4 recente.  
VI – Currículo Lattes - uma cópia (xerox e digitalizado), com comprovação 
de documentação (digitalizada).  
3. Das etapas do concurso e aprovação  
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I - Prova de títulos com base no Currículo Lattes que será pontuada de 
acordo com o instrumento de avaliação em anexo.  
II - Prova escrita, sem direito a consulta, composta de 50 (cinquenta) 
questões, de múltipla escolha e uma questão dissertativa.  
III - Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, a média 7,0 (sete), 
resultante do somatório das duas provas, sendo que a prova escrita terá 
peso 6,0 (seis) e a análise do Currículo Lattes, peso 4,0 (quatro).  
4. Disposições gerais  
I - Os documentos exigidos para a inscrição serão recebidos de 2ª a 6ª 
feira, das 8 às 17 horas, na Escola de Enfermagem Anna Nery – 
UFRJ/Departamento de Enfermagem Materno Infantil, sito à Rua  Afonso 
Cavalcanti, 275. Cidade Nova – Centro – Rio de Janeiro - Cep: 20211-110. 
Os documentos  deverão estar em envelope lacrado e endereçado à 
Comissão Permanente de Titulação da Sociedade Brasileira de Enfermeiros 
Pediatras, aos cuidados da Profª Drª Juliana Moraes. 
Parágrafo 1º: Todos os documentos exigidos devem ser digitalizados, em 
pdf e gravados em CD. Além disso, a ficha de inscrição, as fotos, as cópias 
do RG, a inscrição e pagamento do COREN, os pagamentos da SOBEP e o 
Currículo Lattes (sem os comprovantes) devem ser impressos.  
II - O período para inscrição será de 29 de junho a 29 de agosto de 2013.  
III - Os candidatos poderão inscrever-se por via postal, utilizando 
correspondência registrada ou SEDEX, com a data de postagem até 29 de 
agosto de 2013.  
IV - Não serão aceitas as inscrições fora do prazo ou com documentação 
incompleta.  
V - A taxa de inscrição não será restituída, em qualquer hipótese.  
VI - Não será permitido o ingresso do candidato à sala de prova após trinta 
minutos do início da prova.  
VII - Para o ingresso no local de realização da prova será obrigatória a 
apresentação de documento de identidade com a foto do candidato.  
VIII - Não será concedida a revisão de provas.  
IX - Os resultados serão homologados pela Comissão Permanente de 
Titulação da SOBEP.  
X - Os resultados serão fornecidos através de relação afixada no 
Departamento de Enfermagem Materno Infantil da Escola de Enfermagem 
Anna Nery – UFRJ e divulgados no site da SOBEP até o prazo máximo de 30 
de março de 2014, sendo que os candidatos serão informados por via 
postal eletrônica.  
XI - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da SOBEP.  
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Maiores informações: Comissão Permanente de Titulação (SOBEP) - e-
mail: sobep.titulos@hotmail.com 3  
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PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIA DO CONCURSO  
ENFERMAGEM NEONATAL  

 
1. Políticas Nacionais e programas de assistência ao neonato e à família e 
as implicações para a assistência de enfermagem: Programa de Atenção 
humanizada ao neonato. Programa de Atenção Humanizada ao Recém-
nascido de Baixo Peso. Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento 
Materno. Programa de Triagem Neonatal. Política Nacional de 
Humanização da Assistência. Iniciativa Hospital Amigo da Criança.  

2. Processo de enfermagem na saúde do neonato e da família: cuidados 
com o recém-nascido na sala de parto; avaliação do crescimento; 
acompanhamento e promoção do desenvolvimento e das competências 
comportamentais; exame físico; necessidades básicas do neonato; 
interação do recém-nascido com a família; planejamento de alta 
hospitalar e follow-up do neonato; educação em saúde.  

3. O papel do enfermeiro na atenção à saúde do neonato e da família, em 
diferentes contextos assistenciais: na sala de parto, unidade neonatal, 
unidade mãe-canguru, unidade de alojamento conjunto, terapia intensiva 
neonatal, banco de leite humano e domicílio.  

4. Atuação do enfermeiro na gestão dos serviços de atendimento à criança 
e adolescente, com ênfase para a segurança e a qualidade de assistência: 
recursos humanos, materiais e físicos, indicadores de qualidade e 
desempenho, prevenção de eventos adversos e de infecções].  

5. O processo de enfermagem centrado no recém-nascido e na família: 
avaliação, diagnóstico, planejamento, intervenções e avaliação de 
resultados.  

6. Processo de enfermagem no cuidado do recém-nascido submetido a 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos: procedimentos e técnicas, 
administração de fármacos e vacina, pré e pós-operatório, interpretação 
de exames laboratoriais e manejo da dor.  

7. Processo de enfermagem na manutenção e recuperação da saúde do 
recém-nascido de alto-risco: termorregulação, imunização, 
prematuridade, distúrbios respiratórios, distúrbios cardio-vasculares, 
distúrbios metabólicos, distúrbios neurológicos, distúrbios renais e 
urológicos, distúrbios gastro-intestinais, icterícia neonatal, infecções 
congênitas e perinatais, síndromes hemorrágicas, malformações 
congênitas, e cuidados paliativos.  



5 

 

 

8. Cuidados no atendimento aos aspectos psicossocias do recém-nascido e 
de sua família nas diferentes situações: morte, luto, bebês dependentes 
da tecnologia no domicílio, necessidade de interação bebê x família, 
prematuridade, anomalias congênitas.  

9. Princípios éticos, bioéticos e legais do exercício profissional de 
enfermagem.  
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