
 

 

PRÓ-REITO RIA DE PÓS-GRADUAÇÃO PESQUISA E INOVAÇÃO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 

Coordenação Geral de Pós-Graduação 

 

EDITAL 01/ 2022 
 

 

 O Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Curso de Especialização em 

Enfermagem Obstétrica faz saber que estão abertas as inscrições para o concurso de 

preenchimento de vagas referentes ao 1ºsemestrede 2022 na forma deste Edital. 

 

1. Informações Gerais: 

 

Vagas Total Pré-Requisito Inicio do 

Curso 

Duração 

 

Enfermeiros 

da Atenção 

Primária/ 

SMSA-Boa 

Vista  
 

 

Enfermeiros do 

Hospital 

Materno 

Infantil Nossa 

Senhora de 

Nazareth- Boa 

Vista-RR  
 

 

 

-------- 

 

 Graduação 

em 

Enfermagem  
 

 

 

07/06/2022  
 

 

 

12 meses  
 

10 02 12 

 

 

1.1. Podem concorrer enfermeiros efetivos da secretária municipal da saúde que 

atuam na Atenção Primária à Saúde, no Programa Família que Acolhe e 

enfermeiros efetivos da secretária estadual de saúde que atuam na Maternidade 

Estadual Nossa Senhora de Nazareth no município de Boa Vista- Roraima  

1.2. A abertura da turma condiciona-se à matricula de pelo menos 50% da Turma. 

 

2. Inscrição:  

2.1. Inscrição on-line no e-mail: meo.cme@id.uff.br 

2.2. Dias da Inscrição: 12/04/2022 a 21/04/2022 

2.3. Documentação: 

2.3.1. Ficha de inscrição (Anexo I); 

2.3.2. Cópia autenticada (frente e verso) do diploma de graduação (registrado 

ou, na hipótese, revalidado) ou certidão original de conclusão de curso de 

graduação e histórico escolar, com as datas de conclusão e colação de grau; 

2.3.3. Cópia da cédula de Identidade (com naturalidade) e do CPF (para 

brasileiros ou estrangeiros com visto de permanência no país). 

2.3.4. Curriculum vitae modelo lattes/Cnpq Lattes: http://lattes.cnpq.br/ou 

similar, com as devidas comparações. (certificados, declarações) 

2.3.5. Foto 3X4 

2.3.6. Carta de Liberação assinada e carimbada pelo Secretário de Saúde para 

cursar a Especialização em Enfermagem Obstétrica. 

2.3.7. Declaração de regularidade com o conselho de classe. 



 

2.3.8. As documentações dos itens 2.3 devem ser enviadas por e-mail em PDF 

 

2.3.9. Homologação da inscrição 12/03/2022 será comunicado aos candidatos 

via e-mail. 

 

3. Etapas da Seleção: 

3.1. Primeira Etapa: Entrevista (Eliminatória) 

3.1.1. Entrevista com questões objetivas de conhecimentos relativos à Política 

Nacional de Saúde das mulheres e Política Nacional de Atenção Básica; 

3.1.2. A entrevista online será através da plataforma MEET. O link será 

enviado ao candidato pelo e-mail informado pelo mesmo na ficha de 

inscrição. 

3.1.3. A nota mínima para a provação desta etapa é7,0(sete). 

3.2.  Segunda Etapa: Análise do Curriculum Vitae (Classificatória) 

3.2.1. Na análise de curriculum vitae serão distribuídos em 10(dez) pontos de 

acordo com os critérios abaixo. 

3.2.2. Tempo de atuação na atenção primária para servidor municipal e tempo de 

atuação no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth para o 

servidor estadual (2 pontos). 

3.2.3. Participação em cursos de atualização, aperfeiçoamento e pós-graduação 

(2 pontos),  

3.2.4. Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão (2 pontos),  

3.2.5. Participação em eventos na área de saúde materna e neonatal (2 pontos), 

3.2.6. Publicações científicas na área da saúde (2pontos). 

3.3 O resultado final será a média aritmética das etapas acima mencionadas, a 

critério da Banca Examinadora 

3.4 .O resultado da segunda etapa será disponibilizado e enviado para o e-mail do 

candidato. 

4. Cronograma 

4.1. Inscrições 

4.1.1 Datas: 12/04/2022 a 21/04/2022 

4.1.2 Local: online pelo e-mail:  meo.cme@id.uff.br . O candidato (a) deverá 

enviar a documentação e a ficha de inscrição (em anexo) em formato PDF. 

4.1.3 Homologação das inscrições 22/04/2022 

4.2 Entrevista 

4.2.1 Data: 16/05/2022 e 17/05/2022. 

4.2.2 Local: Será realizada pela plataforma MEET, a data e horário da 

entrevista será informado pelo e-mail do candidato. 

4.2.3 Horário: será realizado no período da manhã e tarde, com duração de 20 

minutos cada entrevista. 
4.3 Análise do curriculum vitae 

4.3.1 Data:19/05/2022 a 20/05/2022 (Atividade Interna) 
4.4 . Divulgação do resultado final 

4.4.1 Data:23/05/2022 
4.4.2 Horário:apartirdas11horas horário de Brasília. 
4.4.3 Será informado e enviado para o e-mail do candidato. 

4.5 Matrícula 

4.5.1 Serão chamados para matrícula os candidatos aprovados e 

classificados em ordem decrescente até o preenchimento das vagas 

4.5.2 Os Candidatos aprovados deverão efetivar a matrícula na 

Secretaria Municipal de Saúde na coordenação Saúde da mulher no dia 



 

30/05/2022 das 07:30 às 13:30h. 

4.5.3 O candidato que não efetivar sua matrícula na data 

especificada no item 3.3.2, deste edital, será automaticamente 

desclassificado. 

5 Disposições gerais 

5.1 Não é previsto pagamento de mensalidade para as inscrições e 

matriculas. 

5.2 Serão aprovados os candidatos que obtiverem grau igual ou superior 

a 7,0 (sete) em cada um dos instrumentos de seleção previstos no item 

3. Em caso de empate na classificação, obedecer-se-á, pela ordem de 

maior tempo de atuação na atenção primária para os servidores do 

município de Boa Vista e ou maior tempo de serviço no Hospital 

Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth para os servidores 

estaduais, em caso de permanecendo o empate, será classificado o 

candidato de maior idade 

5.3 A aprovação / classificação final dos candidatos será fornecida pela 

banca de avaliação do curso através de sua coordenação, não dando 

direito ao candidato a qualquer tipo de recurso. 

5.4 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, vista ou revisão das 

etapas de seleção. 

5.5 Os resultados só serão válidos para o processo de seleção a que se 

refere o presente Edital. 

5.6 O processo de seleção será de responsabilidade da Coordenação do 

Curso. 

5.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação e pela Coordenação do Curso de Pós-Graduação “Lato 

Sensu” em Enfermagem Obstétrica  

 
 

 

 

 

 

VALDECYR HERDY ALVES 

Coordenador do Curso Enfermagem Obstétrica 

Matricula SIAPE 3092840 

# # # # # # 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

Dados Pessoais 

Nome: 

Data de Nascimento: IDENTIDADE DE GÊNERO 

( ) Mulher cis  ( ) Homem cis   (  ) Mulher  

trans ( )  Homem trans (  ) Outra: 

Tel. Residencial: ( ) Tel. Celular: ( ) 

CPF: Identidade: 

E-mail:  Nº do Coren-RR:  

Graduação: Ano de Conclusão: 

Instituição em que concluiu a Graduação: 

 

Local de atuação na SMSA/SESAU:  

Endereço para Contato 

Endereço: 

Cidade: Estado: CEP: 

Instruções 

1- Preencher a ficha; 

2- Salvar em format PDF; 

3- Enviar esta ficha para o e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,juntamente com os 

documentos do item 2.3 do edital; 

 

mailto:possaudedafamiliauff@gmail.com

