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SÍNTESE DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

Módulo I: Sem Certificação Técnica 

1. Aplicar normas de biossegurança.

2. Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente.

3. Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença.

4. Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade.

5. Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou ciências, tendo em vista o
caráter interdisciplinar da área.

Módulos I e II: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Enfermagem 

1. Aplicar normas de biossegurança.

2. Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental.

3. Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente.

4. Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença.

5. Interpretar e aplicar legislação referente aos direitos do usuário e conceitos de cidadania.

6. Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a conduta do profissional de

saúde.

7. Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade.

8. Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou ciências, tendo em vista o
caráter interdisciplinar da área.

9. Registrar ocorrências e serviços prestados, de acordo com exigências do campo de atuação.

Módulos I, II e III: sem certificação técnica 

1. Aplicar normas de biossegurança.

2. Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental.

3. Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente.

4. Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença.

5. Interpretar e aplicar legislação referente aos direitos do usuário e conceitos de cidadania.

6. Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a conduta do profissional de
saúde.

7. Orientar clientes ou pacientes a assumirem, com autonomia, a própria saúde.

8. Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade.

9. Prestar informações ao cliente, ao paciente, ao sistema de saúde e a outros profissionais sobre os serviços que
tenham sido prestados.

10. Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou ciências, tendo em vista o
caráter interdisciplinar da área.

11. Registrar ocorrências e serviços prestados, de acordo com exigências do campo de atuação.

12. Utilizar recursos e ferramentas de informática específicos da área.

Módulos I, II, III e IV: Habilitação Profissional de Técnico em Enfermagem 

1. Acompanhar e auxiliar na educação popular em saúde, visando à promoção da qualidade de vida.

2. Analisar e desenvolver textos técnicos e comerciais, de acordo com normas e convenções específicas.

3. Aplicar normas de biossegurança.

4. Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental.

5. Atuar respeitando os limites estabelecidos pelas leis e pelo código de ética profissional, bem como as diferenças
locais, culturais e sociais.

6. Coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação

7. Identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente.

8. Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença.

9. Interpretar e aplicar legislação referente aos direitos do usuário e conceitos de cidadania.

10. Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a conduta do profissional de
saúde.

11. Orientar clientes ou pacientes a assumirem, com autonomia, a própria saúde.

12. Planejar e executar projetos acadêmicos com base na natureza e na complexidade das atividades.
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13. Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade.

14. Prestar informações ao cliente, ao paciente, ao sistema de saúde e a outros profissionais sobre os serviços que
tenham sido prestados.

15. Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou ciências, tendo em vista o
caráter interdisciplinar da área.

16. Registrar ocorrências e serviços prestados, de acordo com exigências do campo de atuação.

17. Respeitar valores, culturas e individualidades ao pensar e propor as práticas de saúde.

18. Selecionar e utilizar aplicativos informatizados, a partir da avaliação das necessidades.

19. Utilizar recursos e ferramentas de informática específicos da área.


