
 

 

 

 

  

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

FACULDADE DE ENFERMAGEM  

REGIONAL GOIÂNIA  

 

 

EDITAL No  02/2019 

 

 

A Coordenação da Pós-graduação Lato Sensu da Faculdade de Enfermagem 

da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG) da Regional Goiânia, com Sede na 

Rua 227, Qd. 68, S/N, Setor Leste Universitário, na cidade de Goiânia – Goiás, CEP: 

74605-080, torna público que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo para 

preenchimento de vagas para o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO ENFERMAGEM 

EM CENTRO CIRÚRGICO, para atender o processo 23070.023709/2018-92. 

 

1 - INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo de seleção será realizado por meio da análise da documentação solicitada 

no item 3.2, enviada no momento da inscrição.  

1.2. O curso será realizado no período de 05/07/2019 a 06/10/2020, totalizando a carga 

horária de 370 horas. As aulas teórico-práticas serão presenciais e ministradas uma ou 

duas vezes por mês (conforme cronograma a ser estabelecido pela coordenação no início 

das aulas), às sextas-feiras no período noturno das 18h00 às 22h00 e sábado nos períodos 

matutinos e vespertinos das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, e contará com três 

etapas, sendo elas: (1ª) teórica, (2ª) prática supervisionada e (3ª) elaboração do Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC).  

 



 

2 - DO PUBLICO-ALVO 

2.1. O público-alvo do Curso de “Curso de Especialização Enfermagem em Centro 

Cirúrgico” será constituído por profissionais enfermeiros portadores de diplomas 

devidamente reconhecidos pelo MEC. 

 

3 - DA INSCRIÇÃO  

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 05/06/2019 a 30/07/2019 das 13h00 às 

17h00 na Secretaria da Pós-graduação Lato Sensu da Faculdade de Enfermagem da UFG, 

Endereço: Rua 227, Qd. 68, St. Leste Universitário – Goiânia-GO - Fone: (62) 3209-6180 

– http://www.fen.ufg.br.  

Informações podem ser obtidas pelo e-mail especializacao.fen@gmail.com ou no telefone 

(062) 3209-6180, de segundas às sextas-feiras, período vespertino, de 13:00h às 17:00h. 

3.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

3.2.1. ficha de inscrição (modelo padronizado e disponibilizado no site www.fen.ufg.br ) 

devidamente preenchida, com declaração de que o candidato está de acordo com as 

normas de seleção adotadas; 

3.2.2. Cópia da Carteira de identidade e do CPF; 

3.2.3. Cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País; 

3.2.4. Uma foto 3x4, recente; 

3.2.5. Cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato;  

3.2.6. Cópia do diploma (s) (AUTENTICADO) e histórico (s) escolar (es) do(s) curso(s) 

de Graduação em Enfermagem, devidamente reconhecidos pelo MEC,. 

3.2.7. Curriculum vitae devidamente atualizado e comprovado; 

3.2.8. Cópia do último contracheque, se servidor da UFG;  

3.2.9. Os portadores de títulos de graduação e/ou títulos de especialização obtidos no 

exterior deverão apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo de 

acordo ou tratado internacional; 

3.2.10. OBS: A guia da GRU deverá ser solicitada com antecedência de 48 horas 

antes para pagamento, 

3.2.11. Comprovante de pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), por meio de depósito para a conta única da UFG, através de guia de recolhimento 

(GRU) disponível na Coordenação/Secretaria do Curso; 

3.3. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 

instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o 
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formulário de forma completa e legível e/ou que fornecer dados comprovadamente 

inverídicos.  

 

4. DAS VAGAS  

4.1. Serão oferecidas 20 vagas, sendo dez por cento (10%) destinadas os servidores da 

UFG.  

Parágrafo único: O curso somente será oferecido mediante o preenchimento das vagas 

dispostas no item 4.1. 

4.2. Para todos os candidatos, os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes 

neste Edital.  

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

5.1. O processo de seleção será desenvolvido na Faculdade de Enfermagem, por uma 

Comissão de Seleção.  

5.2. A Comissão de seleção levará em consideração do público-alvo:  

a) Quanto à Ordem de inscrição dos candidatos realizada na Secretaria da Pós-graduação 

Lato Sensu da Faculdade de Enfermagem da UFG; 

b) Quanto à formação: ter diploma de Graduação em Enfermagem devidamente 

reconhecido pelo MEC;  

c) Análise dos documentos solicitados e estratificados no item 3.2. 

5.3.  O não atendimento do candidato às exigências estabelecidas neste Edital resultará 

na sua eliminação do processo seletivo. 

5.4. Caso ocorra alguma desistência das vagas preenchidas os candidatos remanescentes 

serão classificados seguindo a ordem de inscrição e demais itens descritos no item 5.2. 

5.5. O resultado final do processo seletivo será homologado pela Comissão de Seleção e 

Direção da Faculdade de Enfermagem, bem como divulgado no site www.fen.ufg.br,  

conforme cronograma disposto no Anexo I. 

 

6. DO RESULTADO  

6.1. O resultado final do processo seletivo será homologado pela Coordenação do Curso 

e Direção da Faculdade de Enfermagem da Regional Goiânia – GO e divulgado por meio 

eletrônico no sítio www.fen.ufg.br, conforme cronograma disposto no Anexo I. 

6.2. Da divulgação final do resultado do processo seletivo constará o nome de todos os 

candidatos, com exceção daqueles considerados desistentes. 
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6.3. Os candidatos não selecionados deverão providenciar a retirada de seus documentos 

na Secretaria do curso, até 30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados. Findo este 

prazo, os documentos serão enviados à reciclagem. 

 

7. DO RECURSO 

7.1. O prazo de recurso ao resultado do processo de seleção do “Curso de Especialização 

Enfermagem em Centro Cirúrgico”, será de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a partir do 

horário de divulgação do resultado preliminar. 

7.2. Os recursos serão analisados pela Comissão Recursal, composta por três servidores 

designados para tal, diferentes daqueles da Comissão de Seleção. 

7.3. Após a análise dos recursos, será divulgado nova lista com resultado final, conforme 

data no Anexo I. 

 

8. DA MATRÍCULA  

8.1. Os alunos selecionados, cujos nomes forem divulgados no resultado final deverão 

procurar a secretaria da pós-graduação lato sensu, no período disposto no cronograma 

anexo do presente Edital, para proceder com a matrícula no “Curso de Especialização 

Enfermagem em Centro Cirúrgico”. 

 

9. DO CUSTO 

9.1. O valor total do curso é de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), incluindo a taxa de 

inscrição paga. Serão fixadas 15 mensalidades no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) 

a serem pagas pelos alunos do curso (até o 5º dia de cada mês, a contar do mês de início).  

9.2. A primeira mensalidade corresponderá à matrícula que deverá ser paga no ato dessa, 

previamente ao início do curso.  

a) Taxa de inscrição valor 100,00 (cem reais); 

b) Matrícula no valor de R$400,00 (quatrocentos reais),  

c) 14 parcelas no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) com vencimento até o 5º 

dia do mês; 

c) O não pagamento da mensalidade em dia acarretará em juros e correções do valor 

a ser pago pelo aluno. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  



 

10.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo 

seletivo contidas nos comunicados e neste edital;  

10.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste 

edital ou nos comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer 

pessoa envolvida neste processo seletivo;  

10.3. Os certificados de conclusão do Curso de Especialização Enfermagem em Centro 

Cirúrgico serão emitidos para matriculados que comparecerem a, no mínimo, 75% da 

carga horária. 

10.4. O candidato deverá manter atualizado seus dados pessoais na secretaria durante todo 

o período de vigência do curso. 

10.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso e 

Direção da Faculdade de Enfermagem da Regional Goiânia – GO.    

 

Maiores informações podem ser obtidas pelo o e-mail 

especializacao.fen@gmail.com ou no telefone (062) 3209-6180, de segundas às sextas-

feiras, no período vespertino de 13:00h às 17:00h e website www.fen.ufg.br.  

 

 

 Goiânia, 28 de maio de 2019.  

 

 

 

Profa. Dra. Claci Fátima Weirich Rosso 

Diretora da Faculdade de Enfermagem - UFG 
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ANEXO I 

 

 

CRONOGRAMA – “Curso de Especialização Enfermagem em Centro Cirúrgico” 

ETAPA PERÍODO 

Divulgação do Edital 29/05/2019 

Período de inscrições 05/06/2019 a 30/07/2019 

Avaliação da documentação 31/07/2019 a 02/08/2019 

Divulgação do resultado final 05/08/2019 

Período de matrículas 12/08/2019 a 14/08/2019 

Início do curso 23/08/2019 

 

 

 


