
 
VESTIBULINHO ETEC - 1º Semestre de 2016 

 ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA 
 

PÓS - TÉCNICO GRATUITO 
 

ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA INTRA E EXTRA- HOSPITALAR  
Especialista em Enfermagem no Atendimento em Urgência e Emergência Intra e Extra 
Hospitalar: é o profissional que presta assistência a indivíduos nas diferentes 
faixas etárias, vítimas de acidentes e agravos à saúde, que necessitam de cuidados em caráter de urgência e emergência. Atua em serviços de saúde, unidades móveis e de referência em urgência e emergência, visando eliminar e/ ou minimizar os riscos de vida, evitar complicações, corrigir com eficiência e eficácia as causas e efeitos dos agravos existentes, levando em consideração os princípios científicos, humanistas éticos e culturais.   
Mercado de Trabalho: Atua em instituições de saúde de caráter público e/ ou privado, como serviços móveis de atendimento de urgência e emergência; unidades não hospitalares de atenção às urgências; serviços de pronto atendimento à população (PA); unidades saúde da família (USF); prontos-socorros hospitalares (PS); unidades básicas de saúde (UBS).  
Observações: Para ingressar no curso o aluno deve ter concluído a habilitação 
profissional técnica de nível médio de Técnico em Enfermagem, ou curso 
equivalente (de acordo com a Tabela de Convergência do CNCT do MEC). 

Componentes Curriculares 
Carga Horária 
(Horas-aula) 

 
Teoria Estágio 

Gestão, Comunicação e Biossegurança nos 
Serviços de Urgência e Emergência. 60 - 
Assistência de Enfermagem em Situações de Urgência e Emergência 60 - 
Assistência de Enfermagem em Urgência e 
Emergência nos Agravos Clínicos 100 80 
Assistência de Enfermagem em Urgência e Emergência nos Agravos Traumáticos  80 60 

 
 O período de inscrições é do dia 6/10/2015 até às 15h do dia 10/11/2015. O valor da inscrição é R$30,00 e ela deve ser realizada no site www.vestibulinhoetec.com.br. O exame será realizado 
no dia 13/12/2015, domingo, às 13h30. Aos inscritos, verificar o local da prova antecipadamente.  
 CONTATO: Para mais informações, ligue para (11) 4402-2129 ou acesse nossa página 
www.etecarmine.com.br.   
A Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi esta localizada na Avenida Prefeito Antônio Júlio Toledo Garcia 
Lopes, nº 200 – Jardim Cerejeiras - Atibaia – SP (ao lado do Restaurante Popular).     


