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Edital Nº 001/2016 

 

Estabelece normas do Processo 

seletivo para o Curso de 

Qualificação em Técnicas 

Morfológicas e Necropsia 2016. 

 

O Chefe do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Goiás, doravante denominado DMORF, no uso de suas atribuições, 

considerando a Constituição Federal de 1988, a Lei 9.394/96 (LDB); o Plano Nacional de 

Educação n° 10.172 de 09 de janeiro de 2001 e seu Regimento Interno torna pública a realização 

de processo para selecionar candidatos ao provimento de vagas para o Curso de Qualificação em 

Técnicas Morfológicas e Necropsia.  

 

O processo seletivo será realizado segundo as regras aqui dispostas, as quais o DMORF e o 

ICB se obrigam a cumprir e que os candidatos, que nele se inscreverem, declaram conhecer e 

com elas concordar. 

 

 

1. DA VALIDADE 

 

O processo seletivo de que trata o presente Edital só terá validade para o preenchimento de 

10 (dez) vagas para a turma de 2016.  

 

 

2 DO CURSO, DA SELEÇÃO, DAS VAGAS E DO PÚBLICO ALVO 

 

2.1 O Curso de Técnicas Morfológicas e Necropsia do DMORF é uma atividade de extensão 

legalmente institucionalizada na PROEC, com oferta regular e sem fins lucrativos, vinculado ao 



 

 

ICB/UFG, estando de acordo com normas regimentais do DMORF. tem como objetivos 

precípuos a qualificação e formação continuada, respeitando as áreas de ensino, pesquisa e 

extensão como base do funcionamento da instituição. Certifica com 100 (cem) horas/aula o 

discente que obtiver média igual ou superior a 7,5 (sete vírgula cinco) nas tarefas propostas 

e frequentar o mínimo de 75% das horas/atividade propostas. 

 

2.2 Serão selecionados os 10 (dez) primeiros colocados na prova de seleção. 

 

2.3 Não haverá cadastro de reserva e/ou chamadas suplementares.  

 

2.4 Poderão se inscrever para a Prova de Seleção Técnicos em Anatomia e Necropsia com, 

acadêmicos e Profissionais das áreas de Ciências Biológicas e Saúde. 

 

2.5 Acadêmicos deverão comprovar ter cursado com aprovação as disciplinas Anatomia 

Humana ou Anatomia Animal, Neuroanatomia e Histologia ou Biologia Celular. 

 

2.6 Técnicos em Anatomia e Necropsia deverão comprovar aderência à área ou comprovação 

de função. 

 

 

3 DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 A inscrição implica no conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas 

pelo DMORF neste Edital, das quais o candidato não poderá, em hipótese alguma, alegar 

desconhecimento. 

3.2 As inscrições serão realizadas até o dia 02 de junho de 2016, exclusivamente com o 

Chefe do DMORF, no e-mail paulocesar.8888@gmail.com, informando-se nome do 

candidato, curso de graduação, instituição de origem, atividade exercida, RG, telefone e 

endereço eletrônico. 

3.3 O DMORF não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos 

de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação 

ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferência dos dados ou por 

falhas de impressão e documentos e ainda por propostas extemporâneas. 

 

3.4 Não será cobrada taxa de inscrição para a Prova de Seleção. 

 

3.5 As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo o DMORF do direito de excluir deste processo seletivo, a qualquer 
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tempo, aquele que não fornecer os dados de inscrição de forma completa, ou que fornecer 

dados comprovadamente inverídicos, ou ainda não preencher os requisitos para a seleção. 

 

3.6 A inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados neste edital será cancelada 

automaticamente, a qualquer tempo. 

 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO  

 

4.1 Para a realização da prova, o candidato deverá apresentar documento de identidade 

próprio com foto. No ato da realização serão confrontados os dados da inscrição com o 

documento original do candidato. 

 

 

5. DA PROVA DE SELEÇÃO  

 

5.1  O processo de seleção será realizado por uma Comissão de Seleção, constituída por 

Professores do DMORF. 

 

5.2  A prova de seleção será realizada no dia 03 de junho de 2016, as 08h00min, sendo 

constituída por questões das áreas temáticas de Anatomia e Histologia, além de 

questões de formação geral. Não será permitido consulta a quaisquer materiais 

bibliográficos ou similares durante a prova. 

 

5.3  A Prova de Seleção será realizada na Sala Prof.ª Magda Helena do ICB 3, Campus 

Samambaia, UFG, dia . 

 

5.4  O candidato que se atrasar ou deixar de comparecer à Prova de Seleção estará 

automaticamente eliminado do certame. 

 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1. A classificação dos candidatos obedecerá o critério de maior nota obtida na prova de 

seleção.  

6.2. Os candidatos serão ordenados de acordo com a pontuação final, em ordem decrescente, até 

o limite de vagas estabelecidas. Serão classificados 10 (dez) candidatos sem lista de espera. 



 

 

 

6.3.  Ocorrendo empate quanto a Média Geral (MG), terá́ preferência o candidato mais velho. 

 

6.4. Será excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 

a) deixar de apresentar quaisquer dos documentos que comprovem o atendimento a todos os 

requisitos fixados neste Edital; 

b) prestar qualquer tipo de informação falsa; 

c) usar de meios ilícitos para responder a prova; 

d) desacatar ou desrespeitar a comissão e/ou seus representantes. 

 

 

7. DOS RESULTADOS 

 

7.1 O resultado será divulgado no dia 07 de junho de 2016, no mural do ICB 3. 

 

 

8. DO CADASTRO 

 

8.1 Os candidatos classificados no processo seletivo estão automaticamente convocados para 

inicio do curso após efetuarem o cadastro e a matrícula na sala 14 do ICB 3. O curso será 

ofertado no período de 11 de junho a 31 de julho de 2016, aos sábados e domingos, 

das 07h00min as 18h00min. 

 

8.2. O cadastro/matrícula será realizado, exclusivamente, no dia 08 de junho de 2016, das 

08h00min as 16h00min, na sala 14, ICB 3, Campus Samambaia, UFG. No ato do 

cadastro serão exigidos os seguintes documentos do candidato selecionado: 

a) o requerimento em formulário próprio; 

b) Termo de compromisso assinado, em que assume ter disponibilidade para realizar as 

 atividades do Curso e participar das aulas presenciais; 

c) carteira de identidade e CPF (fotocópias); 

c) uma foto 3x4, recente; 

d) comprovação de matrícula ou de atividade aderente à área. 

 

8.3. O candidato aprovado que, por qualquer motivo, não efetuar o cadastro no prazo 

estabelecido pelo presente Edital, perderá o direito à vaga, não podendo, por isso, pleitear a 

adesão posteriori, ainda que existam vagas. 



 

 

8.4 As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o 

DMORF do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o solicitado 

de forma completa e legível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

 

8.5 Em hipótese nenhuma será permitido o cadastro/matrícula condicional ou extemporâneo. 

 

8.6 O candidato classificado que não concretizar o seu cadastro por falta da documentação 

exigida ou deixar de comparecer ao local no período fixado para a matrícula perderá o 

direito à vaga. 

 

8.7 Não será permitido o trancamento de cadastro neste curso. 

 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 A documentação dos candidatos relativa ao processo seletivo será mantida sob a guarda do 

DMORF pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

11.4 Será eliminado, em qualquer época, mesmo depois de efetuado o cadastro, o candidato 

classificado que tenha participado do processo seletivo usando documentos ou informações 

falsos ou outros meios ilícitos. 

 

11.5 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso ou 

instância competente. 

 

 

 

Goiânia, 15 de maio de 2016. 

 

 

 

 

 


