
 

EDITAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE ENFERMAGEM
 

EDITAL N° 02/2022

 

A Coordenação da Pós-graduação Lato Sensu da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de
Goiás (FEN/UFG), com Sede na Rua 227, Quadra. 68, S/N, Setor Leste Universitário, na cidade de Goiânia –
Goiás, CEP: 74605-080, torna público que estarão abertas as inscrições para o processo sele�vo para
preenchimento de vagas para o CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO,
para atender o processo 23070.033649/2022-01.
 
Onde se lê:
 
1- INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1.2. O processo de seleção será realizado por meio da análise da documentação solicitada no item 3.2, enviada no
momento da inscrição.
1.3. O curso será realizado no período de 27/01/2023 a 27/07/2022, totalizando a carga horária de 360 horas. As
aulas teórico-prá�cas 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 18:00 às 22:00 horas e
sábado nos períodos matu�nos e vesper�nos das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, e contará com
três etapas, sendo elas: (1ª) teórica, (2ª) prá�ca conforme cronograma do módulo e (3ª) elaboração do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC)
 
Leia-se:
 
1- INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1.2. O processo de seleção será realizado por meio da análise da documentação solicitada no item 3.2, enviada no
momento da inscrição.
1.3. O curso será realizado no período de 24/02/2023 a 20/07/2025, totalizando a carga horária de 360 horas. As
aulas teórico-prá�cas 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 18:00 às 22:00 horas e
sábado nos períodos matu�nos e vesper�nos das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, e contará com
três etapas, sendo elas: (1ª) teórica, (2ª) prá�ca conforme cronograma do módulo e (3ª) elaboração do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).
 
Onde se lê:
 
3- DA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições serão realizadas no período de 09/11/2022 a 30/11/2022 por meio do formulário online:
 h�ps://forms.gle/hXvdn1roK83T2dRGA
O candidato deverá incluir no formulário online o comprovante de pagamento da inscrição. O candidato irá solicitar
um Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$100,00 (cem reais), que corresponde à efetuação do
pagamento da inscrição ao curso, neste formulário online:
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 do diploma (s) e histórico (s) escolar (es) do(s) curso(s) de Graduação em Enfermagem, devidamente
reconhecidos pelo MEC;
3.2.3.Os portadores de �tulos de graduação e/ou �tulos de especialização ob�dos no exterior deverão apresentar o
documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado internacional;
3.2.4. Cópia do úl�mo contracheque, se servidor da UFG;
3.2.5. Comprovante de pagamento de taxa de inscrição;
3.3. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a ins�tuição do direito de
excluir do processo sele�vo aquele que não preencher o formulário de forma completa e legível e/ou que fornecer
dados comprovadamente inverídicos.
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3- DA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições serão realizadas no período de 14/12/2022 a 20/01/2023 por meio do formulário online:
 h�ps://forms.gle/hXvdn1roK83T2dRGA
O candidato deverá incluir no formulário online o comprovante de pagamento da inscrição. O candidato irá solicitar
um Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$100,00 (cem reais), que corresponde à efetuação do
pagamento da inscrição ao curso, neste formulário online:
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 do diploma (s) e histórico (s) escolar (es) do(s) curso(s) de Graduação em Enfermagem, devidamente
reconhecidos pelo MEC;
3.2.3.Os portadores de �tulos de graduação e/ou �tulos de especialização ob�dos no exterior deverão apresentar o
documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado internacional;
3.2.4. Cópia do úl�mo contracheque, se servidor da UFG;
3.2.5. Comprovante de pagamento de taxa de inscrição;
3.3. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a ins�tuição do direito de
excluir do processo sele�vo aquele que não preencher o formulário de forma completa e legível e/ou que fornecer
dados comprovadamente inverídicos.
 
 

 
Goiânia, 12 de dezembro de 2022.

 
 

 
Profa. Dra. Cris�ana da Costa Luciano Coordenadora do Curso de

Especialização em Enfermagem em Centro Cirúrgico/FEN/UFG
 
 
 

Profa. Dra. Natália Del' Angelo Aredes
Diretora em exercício da Faculdade de Enfermagem/UFG

 
 

 

 

Onde se lê:

 

ANEXO I



 
CRONOGRAMA – Curso de Especialização em Enfermagem em Centro Cirúrgico

ETAPA PERÍODO
Divulgação do Edital 07/11/2022
Período de inscrições 09/11 a 30/11/2022

Avaliação da documentação 05/12 a 06/12/2022
Divulgação do resultado final 09/12/2022

Período de matrículas 12/12 a 15/12/2022
Início do curso 27/01/2023
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ANEXO I
CRONOGRAMA – Curso de Especialização em Enfermagem em Centro Cirúrgico

 

ETAPA PERÍODO

Divulgação do Edital 13/12/2022
Período de inscrições 14/12/2022 a 20/01/2023

Avaliação da documentação 30 a 31/01/2023
Divulgação do resultado final 01/02/2023

Período de matrículas 13/02 a 15/02/2023
Início do curso 24/02 e 25/02/2023

Documento assinado eletronicamente por Natalia Del' Angelo Aredes, Diretora Subs�tuta, em
12/12/2022, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3396571 e
o código CRC 99368E90.

Referência: Processo nº 23070.033649/2022-01 SEI nº 3396571


