
 
 
 

EDITAL PARA O CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO 
 
O Centro de Geriatria e Gerontologia Júlia Magalhães (Obras Sociais Irmã Dulce), com 
sede na cidade de Salvador-Ba, Avenida Bonfim, nº 161, Largo de Roma, através do 
Núcleo de Ensino em Geriatria e Gerontologia, devidamente representada pela Líder da 
Geriatria, Enfermeira Terezinha Pacheco, CONVOCA mediante o presente edital, as 
pessoas interessadas em se capacitar na área de cuidar de pessoas idosas. Tem como 
exigência ter concluído o ensino médio.  
 
O curso tem como objetivo capacitar pessoas para prestar o cuidado básico ao idoso em 
residências e Instituições de Longa Permanência (ILPI). Mudar as concepções sobre 
peculiaridades do envelhecimento, ensinando a cuidar das pessoas que envelhecem com 
ou sem dependências nas atividades de vida diária, identificando às necessidades e 
expectativas em relação a vários aspectos da vida cotidiana, respeitando a individualidade, 
incentivando a autonomia, prezando pela qualidade de vida, respeitando sempre os 
aspectos legais e trabalhistas da ocupação de cuidadores de idosos, para não infringir 
eticamente as demais profissões existentes e regulamentadas. 
 
As inscrições estarão abertas no período de 10 de fevereiro de 2020 até 20 de março de 
2020. O candidato deverá comparecer a coordenação do Centro de Geriatria e 
Gerontologia Júlia Magalhães para preenchimento da ficha de inscrição, munido dos 
seguintes documentos originais e xerox: certidão da conclusão de ensino médio, carteira 
de identidade e uma foto 3x4. Serão orientados a fazer o depósito nominal(identificado 
com o nome do candidato), no valor de R$ 300,00 ( trezentos  reais) no Banco Bradesco, 
conta corrente:32000-5; agência:2864-9 e apresentar o comprovante de depósito até 24 
horas após a inscrição no mesmo local. Não apresentando o comprovante de depósito no 
tempo previsto, a inscrição será automaticamente cancelada. 
 
O curso teórico- prático com carga horária de 98 horas. Sendo 80 horas teóricas e 18 
horas-aulas práticas (em manequim didático) a ser realizado no Centro de Geriatria e 
Gerontologia Júlia Magalhães . 
 
O curso teórico com carga horária de 80 horas terá como conteúdo programático os 
seguintes assuntos: 
1-  Fisiologia do Envelhecimento; 
2- Mitos do Envelhecimento; 
3-Idoso X Família; 
4- Aspectos Demográficos do Envelhecimento; 
5-Problemas de Saúde mais comuns; 
6-O Papel do Cuidador; 
7-Lidando com dependências; 
8- Prevenção de Lesão por Pressão; 
9-Prevenção de Quedas; 
10-Cuidado com uso de medicamentos; 
11-Cuidados Higiênicos; 
12-Modalidade de atendimento no Centro Geriátrico OSID; 
13- Espiritualidade e Cuidados ao fim de Vida; 
14- Distúrbios do Sono; 
15-Condutas em Situações de Intercorrências; 
16- Estatuto do Idoso; 
17- Violência e Maus Tratos; 



18- Adaptações Ambientais; 
19-  Aspectos Nutricionais; 
20- Cuidados com o Idoso Disfágico; 
21- Promoção de Saúde; 
22- Sexualidade na Terceira Idade; 
23- Cuidando do Cuidador; 
24- Comunicação com o Idoso. 
25- Princípios da relação de Ajuda; 
26- Orientações Posturais; 
27- Manejo com Idoso dependente; 
28- Manejo com Idoso Portador de Demência 
29- Incontinências; 
30- Abordagem Psicológica com Idosos; 
31- Humanização; 
A aula prática terá a carga horária de 18 horas compreendida em três  turnos (período da 
tarde) de seis horas. Acontecerá em dias úteis de segunda à sexta-feira.  
Durante as aulas práticas o aluno deverá comparecer vestido com jaleco, calçando sapato 
fechado e  portando o crachá do curso. 
 
A prova de conhecimentos na área do idoso constará de assuntos teóricos e práticos 
ministrados durante o curso. 
A solicitação para requerimento de revisão da prova de avaliação teórica , só será 
atendida  até 48 horas após o recebimento da nota. 
 
No final do curso o aluno para obter o certificado deverá  submeter-se à prova escrita e 
prática, obtendo  média igual  ou maior a 7,0. 
 
Emitiremos no final do curso a primeira via do certificado e em caso de perda pelo aluno 
do certificado, emitiremos uma declaração comprovando a conclusão do curso(no período 
de 02 anos após a conclusão do curso. O aluno  que tiver 25% de faltas ou mais, não terá 
direito ao certificado do curso. o aluno receberá material didático (apostila) para 
acompanhamento do curso. 
  
Em caso de faltas, não repomos aulas teóricas ou práticas, a ausência no dia da avaliação 
teórico – prática, não será reprogramado, exceto se o aluno apresentar atestado médico 
ou certidão de óbito de parentes de primeiro grau, em até 72 horas.  
 
Caso haja desistência do curso não haverá ressarcimento do valor pago no ato da 
inscrição. 
 

Salvador, 10/02/2020. 
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