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EDITAL DO CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 
EM ENFERMAGEM PEDIÁTRICA - 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 Pediátrica 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 
Pediátrica 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 Pediátrica.  
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 Curriculo 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 Curriculo 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  
 

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIA DO CONCURSO 
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 

 

1. Políticas nacionais e programas de assistência à criança, ao adolescente 
e à família e as implicações para a assistência de enfermagem: Agenda de 
Compromisso para Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade 
Infantil, Programa de Saúde do Escolar e Escolas Promotoras de Saúde, 
Estratégia de Saúde da Família, Política Nacional de Humanização da 
Assistência, Saúde Integral de Adolescente e Jovens.  

2. Legislação e órgãos de proteção à infância: Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  

3. Processo de enfermagem na saúde da criança, do adolescente e da 
família: avaliação do crescimento, acompanhamento e promoção do 
desenvolvimento, exame físico, necessidades básicas nas diferentes faixas 
etárias, incluindo crianças vítimas de violência e crianças com 
necessidades especiais, educação em saúde.  

4. Assistência de enfermagem e controle dos agravos e Doenças 
Prevalentes na Infância: Infecções Respiratórias Agudas; Diarréia e 
Desidratação; Desnutrição e Obesidade; Anemias carenciais; Sífilis 
congênita; Dengue; acidentes e violência doméstica; Suporte Básico de 
Vida e Imunizações.  

5. Comunicação com a criança/ adolescente e a família: entrevista, 
estratégias de abordagem, brinquedo e brinquedo terapêutico.  

6. O papel do enfermeiro na atenção à saúde da criança, adolescente e da 
família, em diferentes contextos assistenciais: básica, especializada, 
domiciliar e instituições sócio-educativas.  

7. 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.  

8. O processo de enfermagem centrado na criança/ adolescente e na 
família: avaliação, diagnóstico, planejamento, intervenções e avaliação de 
resultados.  
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9. A experiência da doença na criança/adolescente: significado da doença 
para a criança, o adolescente e a família; atenção ao crescimento e 
desenvolvimento e as necessidades básicas, estimulação e brinquedo 
terapêutico, apoio e capacitação da família, da criança e do adolescente 
na situação da doença, redução da capacidade e na situação de morte.  

10. A criança e o adolescente submetidos a procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos: responsabilidades do enfermeiro no processo de cuidado, 
procedimentos e técnicas, previsão de eventos adversos e manejo da dor 
nas situações clínicas e cirúrgicas.  

11. Assistência de enfermagem no controle, na manutenção, recuperação 
e reabilitação da saúde da criança/ adolescente com doenças crônicas: 
Diabetes Mellitus I, Asma, Câncer, HIV/AIDS e cuidados paliativos.  

12. Princípios éticos, bioéticos e legais do exercício profissional de 
enfermagem.  
 
BIBLIOGRAFIA  
1 - Almeida FA, Sabatés AL. Enfermagem pediátrica: a criança, o 
adolescente e sua família no hospital. São Paulo; Manole, 2008.  
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Janeiro: Guanabara Koogan; 2004.  
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para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias 
em situação de violências: orientação para gestores e profissionais de 
saúde. [on line]; 2010; Brasília [citado 2011 fev 10]. Disponível em URL: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/linhadecuidado.pdf  
 
10 - Brasil, Ministério da Saúde. Violência doméstica contra crianças e 
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URL:  
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Família:PACS/PSF.PORTARIA Nº 1.886, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997. DO 
247, de 22/12/97. [on line] 1997; Brasília [citado 2011 mar 18] Disponível 
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Disponível 
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