
                                                                                                                                                  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA DE ENFERMAGEM EM PREVENÇÃO E 

CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (NEPIH) 

 

Edital Nº 001/2020 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO AO NEPIH 

 

Informações gerais 

O Núcleo de Estudos e Pesquisa de Enfermagem em Prevenção e Controle de 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (NEPIH) da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG) torna público o edital 

de realização do Processo Seletivo para o preenchimento de vagas para integrar 

o núcleo. Os selecionados poderão ser alocados nos programas de iniciação 

científica (PIBIC e PIVIC) e de extensão (PROVEC e PROBEC). 

 

1. Critérios para o processo seletivo do NEPIH:   

1.1. O presente Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 06 (seis 

vagas) nos programas de iniciação científica e de extensão dos editais do ano 

de 2020. 

1.2. Os candidatos aprovados poderão desenvolver atividades de pesquisa e 

extensão junto ao NEPIH até a conclusão do 10º período. 

1.2.1 O aluno poderá solicitar o desligamento do NEPIH antes da conclusão 

da graduação, por meio de uma solicitação formal encaminhada ao 

orientador e coordenadores do núcleo. 

1.2.2 O orientador e/ou os coordenadores do NEPIH poderão solicitar o 

desligamento do aluno antes da conclusão da graduação, após avaliação 

individual de descumprimento de atividades acordadas.   

 

2. Documentação exigida para inscrição no processo seletivo do NEPIH: 

2.1. Inscrição preenchida adequadamente . 

2.2. Extrato acadêmico atualizado. 

2.3. Termo de compromisso com a informação de que o acadêmico não possui 

vínculo empregatício, não está vinculado a qualquer programa com modalidade 

de bolsa e não integrar outro núcleo de pesquisa (a ser preenhido no momento 

da prova escrita). 



                                                                                                                                                  
2.4. Curriculum Lattes atualizado. 

 

3. Requisitos para a inscrição ao processo seletivo do NEPIH: 

3.1. Estar regularmente matriculado do 3º ao 8o período do Curso de Graduação 

de Enfermagem da FEN/UFG. 

3.2. Não ser beneficiário de qualquer tipo de bolsa, exceto bolsa permanência. 

3.3. Não possuir qualquer tipo de vínculo empregatício. 

3.4. Não apresentar disciplinas trancadas no último semestre. 

3.5. Ter disponibilidade para dedicar 20hs (vinte horas) extracurriculares, por 

semana exclusivamente às atividades ao NEPIH podendo ser completada fora 

do horário comercial, como no período noturno e finais de semana 

 

4. Inscrições do processo seletivo do NEPIH: 

4.1. As inscrições serão realizadas no período de 27 de fevereiro de 2020 ao 

dia 15 de março de 2020.  

4.2. O candidato deverá realizar a inscrição no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1MGuVvV5QD1Y_0v0lG27zcQenvZkOeG0E_H8XP

HPtc/edit  disponibilizado na página da Faculdade de Enfermagem da UFG e 

anexar a documentação exigida no item 2 deste edital. 

4.3. Não será cobrada taxa de inscrição. 

4.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e 

certificar-se de que atende todos os requisitos exigidos. 

 

5. Cronograma das etapas do processo seletivo do NEPIH: 

5.1. O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas: 

Etapa 01: Análise documental e homologação das inscrições. Análise do 

extrato acadêmico e curriculum lattes 

Etapa 02: Prova escrita (referências sugeridas para estudo - anexo 01) 

Etapa 03: Apresentação Oral de uma proposta de plano de trabalho para que 

envolva pesquisa e/ou extensão de acordo com a linha de pesquisa do núcleo. 

Linha de pesquisa: Epidemiologia, prevenção e controle de doenças 

infecciosas: Estudos sobre epidemiologia, prevenção e controle de doenças 

infecciosas, com ênfase em morbimortalidade, em vigilância em saúde, em 

comportamentos e estilos de vida, risco biológico e biossegurança. 

5.2. Todas as etapas possuem caráter eliminatório. 

https://docs.google.com/forms/d/1MGuVvV5QD1Y_0v0lG27zcQenvZkOeG0E_H8XPHPtc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1MGuVvV5QD1Y_0v0lG27zcQenvZkOeG0E_H8XPHPtc/edit


                                                                                                                                                  
5.3. O não cumprimento de qualquer uma das etapas do processo seletivo do 

NEPIH desclassificará automaticamente o acadêmico candidato. 

 

Data Etapa Local e Horário 

16/03/2020 

segunda-feira 
Homologação 

Site da FEN e endereço 

eletrônico do NEPIH 

17/03/2020 

terça-feira 

Prova Escrita 

Assinatura e entrega do 

termo de compromisso 

A definir - 12:15h 

18/03/2020 

quarta-feira 
Apresentação oral A definir- 17:00 

19/03/2020 

quinta-feira 

Resultado 

 

Site da FEN e endereço 

eletrônico do NEPIH 

 

A Etapa 3 será uma apresentação oral, com a duração de 10 minutos, 

ficando a cargo do candidato as estratégias utilizadas para a mesma. Serão 

disponibilizados os seguintes recursos: Data show e quadro negro com giz. Uma 

versão impressa da proposta do plano de trabalho deverá ser entregue no dia da 

apresentação. Deverão conter na proposta do plano de trabalho os seguintes 

itens: introdução; justificativa para a realização da necessidade da(s) 

atividade(s); objetivo(s); metodologia; impacto e resultados esperados. O Plano 

de trabalho deverá seguir as normas da ABNT e conter no máximo 5 páginas. 

 

6. Critérios de avaliação e classificação do processo seletivo do NEPIH: 

6.1 Os critérios de seleção são objetivos e caracterizados pelos seguintes 

quesitos: avaliação da prova escrita, clareza da fala, postura, coerência das 

respostas, conhecimentos acerca do NEPIH e atividades que desenvolve, 

criatividade, segurança, argumentação, desenvoltura, domínio do conteúdo 

apresentado, oratória e uso adequado do tempo. 

6.2. Somente o acadêmico candidato poderá acessar a sua pontuação no 

presente processo seletivo do NEPIH. 

6.3. Será utilizado como critério de desempate o coeficiente de rendimento 

escolar (média global). 

6.4. Será aprovado o acadêmico que obter média igual ou superior a 7,0. 

 

7. Comissão organizadora do processo seletivo do NEPIH: 



                                                                                                                                                  
 Compõe a comissão de seleção, os docentes do NEPIH. 

Dra. Anaclara Ferreira Veiga Tipple (Coordenadora do NEPIH) 

Dra. Silvana de Lima Vieira dos Santos (Vice-Coordenadora do NEPIH) 

Dra. Cristiana da Costa Luciano 

Dra. Dulcelene de Sousa Melo 

Dra. Heliny Carneiro Cunha Neves 

Dr. Hélio Galdino Júnior 

Dra. Katiane Martins Mendonça 

 

8. Resultados do processo seletivo do NEPIH: 

A lista dos candidatos aprovados será divulgada na página do NEPIH no site da 

FEN. 

 

9. Validade do processo seletivo do NEPIH: 

O presente edital terá validade de um (1) ano, podendo ser convocados os 

candidatos aprovados dentro desse prazo a depender da disponibilidade de 

vagas no programa. 

 

10. Das disposições finais 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do processo 

seletivo do Núcleo de Estudos e Pesquisa de Enfermagem em Prevenção e 

Controle de Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde -  (NEPIH) 

 

                                                               Goiânia, 12 de março de 2020. 

 

 
 

Profª. Drª. Anaclara Ferreira Veiga Tipple 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  
ANEXO 01 
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