MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
NORMAS COMPLEMENTARES
EDITAL Nº. 38/2018 - Publicado no DOU em 05/12/2018
O Conselho Diretor da FACULDADE DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
aprovou as seguintes Normas Complementares ao edital de abertura de Processo Seletivo Simplificado
para contratação de professores por tempo determinado, de que trata o Edital 38/2018/UFG,
publicado no Diário Oficial da União em 05/12/2018, seção 3, página 74/78, de acordo com a Resolução
Conjunta CONSUNI/CEPEC Nº. 02/2013 e condições do Edital:
I - Das vagas:
Área/Disciplina: Enfermagem cirúrgica e centro cirúrgico
Número de Vagas: 1 (uma) vaga
Classe: Professor Substituto
Regime de Trabalho: 40 horas
Formação Exigida: Mestre em Enfermagem com Especialização na área afim
II - Da Inscrição:
Deverá ser realizada pelo sítio da UFG na internet (www.ufg.br) no período de 04/02/2019 até 14:00h
do dia 18/02/2019.
III - Das Provas:
O Conselho Diretor da Faculdade de Enfermagem da UFG estabelece que esse processo seletivo
constará apenas de prova didática.
a) O candidato que não estiver presente no horário previsto para instalação da banca estará
automaticamente eliminado do processo seletivo.
b) O sorteio do ponto da prova didática será realizado 24 horas antes do início desta prova.
c) A ordem de apresentação dos candidatos para a prova didática será estabelecida mediante sorteio
realizado no horário previsto para início desta prova.
d) Todos os candidatos deverão entregar seu material didático à banca 10 (dez) minutos antes da
primeira prova.
e) A prova didática terá duração de 50 (cinquenta) minutos, sendo 40 minutos para a apresentação do
candidato e até dez minutos para o processo de arguição pela Banca.
f) A prova didática terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao domínio do assunto, a capacidade
técnica e de comunicação, de organização do pensamento, bem como quanto ao planejamento e a
apresentação da aula.
g) Caso o candidato não esteja presente no momento de realizar a sua prova didática, será considerado
desistente e o candidato seguinte será chamado para iniciar sua prova.
h) Não será permitido ao candidato assistir à prova de outro candidato.
i) Cada membro da Comissão Examinadora atribuirá nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, a cada
candidato.
j) Lista de Pontos para a Prova Didática:
1. Competências do enfermeiro no período perioperatório, sob a perspectiva da
segurança do paciente.
2. Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) ao paciente
com risco de lesão por posicionamento perioperatório.
3. Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) a pacientes
submetidos a cirurgias oncológicas.
4. Assistência de enfermagem no período intra-operatório e a segurança do paciente.
5. Assistência de enfermagem no período de recuperação pós-anestésica: admissão
e alta segura em pacientes pediátricos, adultos e geriátricos.
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6. Assistência de enfermagem ao paciente em pós-operatório imediato de cirurgia
geral.
7. Planejamento da alta hospitalar de pacientes cirúrgicos.
8. Avaliação e tratamento de feridas operatórias.
9. Cuidados de enfermagem a pacientes com sondas, tubos e drenos cirúrgicos.
10. Prevenção e controle de infecções do sítio cirúrgico e de corrente sanguínea.
IV - Da Instalação do Processo Seletivo:
O Processo Seletivo será instalado no dia 20/03/2019 às 08h:00h, no Miniauditório da Faculdade de
Enfermagem, seguido do sorteio de ponto para a prova didática.
V - Disposições Finais:
Serão aproveitados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 (sete).
O resultado preliminar do concurso será divulgado no sítio da UFG no dia 25/03/2019.
O resultado final do concurso será divulgado no sítio da UFG no dia 28/03/2019.
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