
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

A Comissão do Processo Seletivo 2022 – Níveis Mestrado e Doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem informa os procedimentos para 
realização da prova escrita no dia 28/01/2022, às 08:30h: 
 

 

 

1. Seu número de inscrição foi enviado por e-mail; 
2. No dia da prova, você deverá levar comunicado recebido por e-mail 

impresso; 
3. A prova será realizada na Sala Alzira Rezende, na Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, Campus Colemar Natal 
e Silva, Rua 227, Quadra 68, s/nº, Setor Leste Universitário, em Goiânia, 
GO; 

4. É obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto, conforme 
consta em edital; 

5. O ingresso na sala de prova será permitido a partir das 08:00h. A 
permanência de candidatos no corredor é desaconselhada, a fim de evitar 
aglomeração; 

6. O acesso à sala de prova será permitido até às 08h20min; 
7. A prova escrita terá duração de 150 min; 
8. O candidato deverá identificar sua prova somente com o número da 

Inscrição (qualquer outro tipo de marcação deve ser evitado);  
9. As respostas deverão ser preenchidas com caneta azul ou preta. Provas 

respondidas a lápis serão desconsideradas e o(a) candidato(a) será 
excluído do processo seletivo; 

10. O celular deverá permanecer desligado desde o ingresso na sala de 
prova, até que o candidato deixe o local de prova definitivamente; 

11. O uso de celulares, relógios ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos 
durante a prova não será permitido; 

12. A prova deve ser realizada sem consulta a qualquer material; 
13. Pedido de segunda chamada para a prova escrita não será 

disponibilizado; 
14. As medidas de biossegurança serão respeitadas, mantendo-se o 

ambiente ventilado, sala higienizada e distanciamento entre os 
candidatos; 

15. O consumo de quaisquer alimentos durante o período de realização da 
prova não será permitido; 

16. É obrigatório o uso de máscara de proteção cobrindo nariz e boca 
durante toda a realização da prova. 

 

 

Atenciosamente, 
Comissão de Seleção 

 


