EDITAL REGULAMENTO DO CONCURSO PARA A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO – SOBECC

1. Das condições para a inscrição
A Associação Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material
e Esterilização - SOBECC concederá o título de especialista em Enfermagem em Centro Cirúrgico (CC),
Recuperação Anestésica (RA) e Centro de Material e Esterilização (CME) a seus sócios efetivos que possam
comprovar os seguintes requisitos:
1.1. Ter, no mínimo, cinco anos de experiência como enfermeiro nas áreas de CC, RA ou CME.
1.2. Estar inscrito há pelo menos cinco anos como enfermeiro no Conselho Regional de Enfermagem,
encontrando-se em pleno gozo de seus direitos.
1.3. Ser associado da SOBECC, por dois anos consecutivos, estando em pleno gozo de seus direitos.
1.4. Estar quite com a anuidade da Associação, pelo menos, nos anos de 2020 e 2021.
1.5. O candidato portador de deficiência ou que necessitar de condição especial para a realização das
provas, deverá enviar solicitação à Comissão de Títulos junto aos documentos da inscrição.
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2. Dos requisitos para inscrição
2.1. Curriculum vitae, construído segundo a sequência sugerida no anexo A.
2.2. Documentos comprobatórios digitalizados, de forma legível, encaminhados em arquivo único, na
ordem sequencial de aparecimento no Curriculum vitae,
2.3. Requerimento específico, fornecido pela SOBECC, em duas vias.
2.4. Comprovante de atuação nas áreas de CC, RA ou CME por um período mínimo de cinco anos.
2.5. Duas fotos 3 x 4 recentes.
2.6. Comprovante de pagamento da anuidade da SOBECC de 2020 e 2021.
2.7. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição para a prova no valor de R$ 380,00 (Trezentos e
oitenta reais).
2.8. Todos os documentos de inscrição devem ser enviados em mensagem única, contendo o nome do
candidato no título da mensagem, ao e-mail: titulodeespecialista2021@sobecc.org.br

3. As provas constarão de
I. Análise do curriculum vitae: peso 4;
II. Prova objetiva: peso 6
3.1. Análise do curriculum vitae: possui caráter eliminatório, para a próxima fase (prova objetiva). Sua
avaliação abrangerá toda a atividade profissional no âmbito da prática, ensino e pesquisa nos níveis de
graduação, extensão, pós-graduação e outros. Somente serão consideradas válidas apenas as atividades
curriculares que possuam documentação comprobatória.
3.2. Prova escrita: constará de cem questões de múltipla escolha, segundo o programa relacionado no item
06.
3.3. Será aprovado o enfermeiro que obtiver, no mínimo, média ponderada 7,0. A média poderá conter
fração centesimal.
3.4. O candidato aprovado será informado pelo site da SOBECC, e-mail a partir de 18 de dezembro de 2021.
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4. Do processo seletivo
4.1 Das inscrições:
4.1.1. As inscrições terão início em 15 de julho de 2021 e término em 31 de agosto de 2021, pelo site
www.sobecc.org.br
4.1.2. A documentação deverá ser encaminhada pelo e-mail titulodeespecialista2021@sobecc.org.br,
4.1.3. O candidato poderá se inscrever pelo site da SOBECC, utilizando área de inscrição “Título de
Especialista”, o pagamento poderá ser realizado no cartão de crédito em 3 vezes sem juros, ou no boleto
bancário até 31 de agosto de 2021.
4.1.5. Após o pagamento do boleto, encaminhar em mensagem única, contendo o nome do candidato no
título da mensagem, toda a documentação descrita no item “2. Dos requisitos da inscrição”, juntamente
com o comprovante de pagamento, para o e-mail: titulodeespecialista2021@sobecc.org.br

4.2. Cronograma do concurso
4.2.1. De 15 de julho a 31 de agosto de 2021 – Período de inscrições que poderão ser feitas pelo site
www.sobecc.org.br e na sede da SOBECC, com cartão de crédito das 10h às 13h e das 14h às 16h.
4.2.2 De 17 de setembro à 28 de outubro de 2021 - Análise de curriculum vitae, de caráter eliminatório
(atenção quanto à forma de apresentação da descrição do currículo e apresentação dos documentos
comprobatórios)
4.2.3. 08 de novembro de 2021 - Divulgação da listagem dos candidatos aprovados para a etapa II (prova
objetiva).
4.2.4. Data da prova dia 29/11/2021 na sede da SOBECC.
4.2.5. Endereço e local da prova – Alameda Santos, 1.893 - 9º Andar Cerqueira Cesar, São Paulo.
4.2.6. Horário de início da prova às 14h00.
4.2.7. Não será permitida a entrada do candidato depois das 14h00.
4.2.8. A prova poderá ser entregue apenas após duas horas de seu início.
4.2.9. A divulgação dos candidatos aprovados no concurso será feita a partir de 18 de dezembro de 2021,
pela SOBECC, por correspondência e endereço eletrônico presente nos documentos de identificação
enviados pelo candidato no momento da inscrição.
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5. Disposições Gerais
5.1. O candidato poderá se inscrever enviando documentos por e-mail, ou pessoalmente no endereço da
SOBECC, Alameda Santos 1893- 9º Andar, Bairro Cerqueira Cesar CEP. 01419-002 – São Paulo.
5.2. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta ou enviada fora do prazo estabelecido no
regulamento do Concurso para obtenção do título de Especialista pela SOBECC.
5.3. Não haverá restituição da taxa de inscrição sob quaisquer circunstâncias.
5.4. Não serão aceitos pedidos para revisão de provas.
5.5. O candidato reprovado poderá se inscrever nos concursos posteriores.
5.6. Fique atento ao ano de revalidação, não havendo a revalidação seu título será cancelado.
6. Programa
A prova abordará os temas abaixo relacionados às áreas de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação
Anestésica e Centro de Material e Esterilização:
a) Centro Cirúrgico
6.1. Aspectos organizacionais e recursos humanos em CC.
6.2. Avaliação pré-operatória do paciente realizada pelo enfermeiro de CC e risco anestésico (ASA).
6.3. Assistência de Enfermagem ao paciente anestesiado.
6.4. Assistência de Enfermagem ao paciente no período transoperatório, nas diversas especialidades.
6.5. Posicionamento cirúrgico.
6.6 Assistência de Enfermagem em cirurgias minimamente invasivas.
6.7 Eletrocirugia.
6.8. Tempos cirúrgicos.
6.9. Fatores relacionados à prevenção e controle de infecções que acometem o paciente cirúrgico.
6.10. Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP).
6.11. Assistência de enfermagem ao paciente suspeito ou portador de COVID-19.
6.12 Gestão e qualidade da unidade de CC.
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b) Recuperação Anestésica
6.13. Aspectos organizacionais e recursos humanos em RA.
6.14. Avaliação das condições fisiológicas do paciente em RA: Aldrete e Kroulik, Escala de Sedação de
Ramsay e demais índices regulamentados.
6.15. Assistência de Enfermagem ao paciente no período de RA nas diversas especialidades cirúrgicas.
6.16 Principais complicações e desconfortos do paciente no período de RA nas diversas especialidades
cirúrgicas.
6.17 Gestão e qualidade da unidade de RA.
c) Centro de Material e Esterilização

6.18. Aspectos legais, organizacionais e recursos humanos em CME.
6.19. Limpeza de produtos para saúde.
6.20. Desinfecção de produtos para saúde.
6.21. Preparo, acondicionamento, rastreabilidade, armazenagem e distribuição de produtos para saúde.
6.22. Esterilização de produtos para saúde e agentes esterilizantes.
6.23. Processamento dos endoscópios e material videolaparoscópico.
6.24. Monitoramento dos processos de limpeza, desinfecção e esterilização de produtos para saúde.
6.25. Gestão e qualidade em CME.
6.26. Reuso de produtos para saúde de uso único.
d) Limpeza e desinfecção ambiental das unidades de CC, RA e CME.
e) Aspectos éticos-legais relacionados às ações do enfermeiro em CC, RA e CME.
f) Educação permanente e investigações nas áreas CC, RA e CME.

Coordenação Prova de Obtenção do Título de Especialista
Março de 2021
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Eu ................................................................................................................................................... ,
RG nº .................................... , COREN nº ............................. , UF ......... , solicito minha inscrição
para a “REVALIDAÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA”, conferido em .................... pela
SOBECC – Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e
Centro de Material e Esterilização.

São Paulo,_____de___________ de 2021.

Assinatura do Candidato

............................................................

