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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 25/2018/UFG, 

publicado no Diário Oficial da União em 21/05/2018, seção 3, página 64/67, de acordo com a Resolução 

CCEP Nº. 373/1994 e condições do Edital: 

 

I - Das vagas:  
Área/Disciplina: Assistência de Enfermagem Ginecológica e Obstétrica I 
Número de Vagas: 1 (uma) vaga  
Classe: Professor Substituto  
Regime de Trabalho: 40 horas  
Formação Exigida: Graduação 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 22/05/2018 até 14:00h 
do dia 04/06/2018.  
III - Das Provas:  
O Conselho Diretor da Faculdade de Enfermagem da UFG estabelece que esse processo seletivo 
constará apenas de prova didática.  
a) O sorteio do ponto da prova didática será realizado 24 horas antes do início desta prova.  

b) A ordem de apresentação dos candidatos para a prova didática será estabelecida mediante sorteio 
realizado no horário previsto para início desta prova.  

c) Todos os candidatos deverão entregar seu material didático à banca 10 (dez) minutos antes da 
primeira prova.  

d) 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. 

e) 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.  

f) 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.  

g) Não será permitido ao candidato assistir à prova de outro candidato.  
h) Cada membro da Comissão Examinadora atribuirá nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, a cada 
candidato.  

i) Lista de Pontos para a Prova Didática:  

1. Políticas Públicas de atenção à saúde da mulher 

2. Direitos sexuais e reprodutivos 

3. Assistência de enfermagem à gestante na atenção básica de saúde 

4. Assistência de Enfermagem ao trabalho de parto e parto com risco habitual 
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5. Boas práticas de atenção ao parto e nascimento 

6. Métodos não farmacológicos para o alívio da dor no trabalho de parto 

7. Assistência de Enfermagem ao período pós-parto 

8. Assistência de Enfermagem ao processo de amamentação 

9. Consulta de enfermagem à mulher na prevenção do câncer de colo de útero e mama 

10. Consulta de Enfermagem na abordagem sindrômica as infecções sexualmente transmissíveis 
 
IV - Da Instalação do Processo Seletivo:  
O Processo Seletivo será instalado no dia 13/06/2018 às 08h:00h, no laboratório A 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 18/06/2018. 
O resultado final do concurso será divulgado no sítio da UFG no dia 22/06/2018.  
 
 
 
 

Goiânia, 22 de maio de 2018 
 

 

 

Profa. Dra. Claci Fátima Weirich Rosso 
Diretora da Faculdade de Enfermagem 

 
 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
BRASIL. Ministério da Saúde. Além da sobrevivência: práticas integradas de atenção ao parto, 
benéficas para a nutrição e a saúde de mães e crianças. 1. ed., 1. reimp. Brasília : Ministério da 
Saúde, 2013. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alem_sobrevivencia_praticas_integradas_atencao.pdf 
 
 _____._____. Assistência em planejamento familiar. Manual técnico. 4. ed. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2002. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0102assistencia1.pdf 
 
  _____. ____. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Cadernos de Atenção Básica - nº 32. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/CAB_32.pdf 
 
_____. ____. Controle dos cânceres de colo de uterino e de mama. Cadernos da Atenção Básica, nº. 
13, 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alem_sobrevivencia_praticas_integradas_atencao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0102assistencia1.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/CAB_32.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf


 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 
 
_____. ____. Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal: versão resumida [recurso 
eletrônico]. Brasília : Ministério da Saúde, 2017. 51 p. : il. Disponível em: 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/08/Diretrizes-Parto-Normal-resumida-
FINAL.pdf 
 
_____. ____. Gravidez, parto e nascimento com saúde, qualidade de vida e bem-estar. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gravidez_parto_nascimento_saude_qualidade.pdf  
 
 ____.____. Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada – manual técnico. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2005. 163 p. Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pre_natal_puerperio_3ed.pdf 
 
_____. ____. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 
Infecções Sexualmente Transmissíveis. Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 120 p. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeutica_atencao_integ
ral_pessoas_infeccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf 
 
_____. ____. Saúde sexual e saúde reprodutiva.1. ed., 1. reimpr. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf  
 
_____. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Diretrizes brasileiras para o 
rastreamento do câncer do colo do útero. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: INCA, 2016. 114p. 
Disponível em: 
http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/DDiretrizes_para_o_Rastreamento_do_cancer_do_colo_do_
utero_2016_corrigido.pdf 
 
BOHREN, M.A.; HOFMEYR, G.J.; SAKALA, C.; FUKUZAWA, R.K.; CUTHBERT, A. Continuous support for 
women during childbirth. The Cochrane Library. 2017. 
  
CARVALHO I.S.; BRITO, R.S. Using the Bologna Score to assess normal delivery healthcare. Rev Esc 
Enferm USP. v.50, n.5, p-741-748, 2016. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v50n5/pt_0080-6234-reeusp-50-05-0742.pdf. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/ S0080-623420160000600005. 
  
DAVIM, R. M. B.; TORRES, G. V.; MELO, E. S. Estratégias não farmacológicas no alívio da dor durante o 
trabalho de parto: pré-teste de um instrumento. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 15, n. 
6, nov./dez. 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n6/pt_14.pdf>. 
  
DIAS, J.S.; VIEIRA, T.D.; VIEIRA, G.O. Factors associated to nipple trauma in lactation period: a 
systematic review. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v.17, n.1, p.27-42. 2017 
  
GALLO, R.B.S., SANTANA L.S., MARCOLIN, A.C. et al . Swiss ball to relieve pain of 
primiparous in active labor. Rev. dor, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 253-255, 2014 . Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/rdor/v15n4/pt_1806-0013-rdor-15-04-0253.pdf . 
  

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/08/Diretrizes-Parto-Normal-resumida-FINAL.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/08/Diretrizes-Parto-Normal-resumida-FINAL.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gravidez_parto_nascimento_saude_qualidade.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pre_natal_puerperio_3ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeutica_atencao_integral_pessoas_infeccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeutica_atencao_integral_pessoas_infeccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf
http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/DDiretrizes_para_o_Rastreamento_do_cancer_do_colo_do_utero_2016_corrigido.pdf
http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/DDiretrizes_para_o_Rastreamento_do_cancer_do_colo_do_utero_2016_corrigido.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v50n5/pt_0080-6234-reeusp-50-05-0742.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n6/pt_14.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rdor/v15n4/pt_1806-0013-rdor-15-04-0253.pdf


 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 
SILVA TC, BISOGNIN P, PRATES LA, et al. Práticas de atenção ao parto e nascimento: uma revisão 
integrativa Labor And Birth Care. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro. 2017;7: e1294. 
Doi:http://dx.doi.org/10.19175/recom.v7i0.1294 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.19175/recom.v7i0.1294

