
  

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL GOIÂNIA 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 
 

EDITAL No 002/2016  
 
 

1 - INFORMAÇÕES GERAIS 
 

A Coordenação do Curso de Capacitação em Redução de Danos da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia – “Construindo a Cidadania” da 

Faculdade de Enfermagem da Regional Goiás, com sede na Rua 227 Qd. 68 S/N Setor 

Leste Universitário na cidade de Goiânia – Goiás, CEP: 74605-080, torna público que 

estarão abertas as inscrições para o referido curso. Maiores informações poderão ser 

obtidas através do telefone (62) 32096180 e website www.fen.ufg.br. 

 
O Curso será realizado no período de 10/02/2017 a 12/10/2017, totalizando a 

carga horária de 120 horas, e as aulas serão duas vezes por mês presencial ministrado as 

sexta- feiras (vespertino) das 14:00 as 18:00  e (noturno) das 19:00 h às 21:00 h e 

Sábado (matutino),das 08:00 as 12:00 no Auditório da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás na Rua 227 Qd. 68 S/N Setor Leste Universitário na 

Cidade de Goiânia-Goiás. 

  

O Curso de Capacitação em Redução de Danos da Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia – “Construindo A Cidadania”, a clientela será constituída por 

profissionais da saúde que atuam direta ou indiretamente com usuário de álcool, crack 

e outas drogas pertencentes ao município de Goiânia/GO.  

 
2 - DA INSCRIÇÃO 
 
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 18/11/2016 a 20/12/2016, de 2ª feira a 

6ª feira, exceto feriados, no horário de 12h00 às 17h00, Secretaria da Pós-

Graduação Lato Sensu-Faculdade de Enfermagem/UFG, Rua 227 Qd. 68 S/N no 

Setor Leste Universitário na Cidade de Goiânia – Goiás, CEP: 74605-080.  

 



 
2.2. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

1. Cópia e original do Diploma de Conclusão do Ensino Médio reconhecido pelo 
MEC; e fotocópia do diploma de ensino médio;  

2. Preencher o formulário próprio da Secretaria a ser disponibilizado no ato da 
inscrição; 

3. Cópia e original da Carteira de Identidade e CPF; 
4. Uma foto 3X4; 
5. Cópia de comprovante de endereço; 
6. Cópia da Portaria de Nomeação ou Contrato de Trabalho no caso de candidato 

vinculado ao Município de Goiânia; 
7. Carta de intenção do candidato em participar desta capacitação. 
8. Carta de anuência da gestão do serviço ao qual o candidato é vinculado, 

constando da concordância do mesmo em participar das atividades propostas 
pelo curso. 

9. Será permitida a inscrição por procuração, destinada especificamente a este 
fim, mediante a entrega da respectiva documentação necessária a apresentação 
do documento original do procurador: 
a) Carteira de identidade e CPF; 
b) Procuração registrada em cartório competente; 
c) Procuração particular, com firma reconhecida. 

 

2.3. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 

a instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o 

formulário de forma completa e legível e/ou que fornecer dados comprovadamente 

inverídicos. 

 

3. DAS VAGAS 

3.1. Serão oferecidas 44 vagas, sendo dez por cento (10%) destinadas os servidores da 
UFG. 

3.2. Para todos os candidatos os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes 

deste Edital. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1. O processo de seleção será desenvolvido na Faculdade de Enfermagem, por uma 
Comissão de Seleção formada por profissionais da área. 

4.2. A seleção levará em consideração os servidores e comunidade do município de 
Goiânia e constará de: 

a) Quanto à formação: ter concluído o ensino médio reconhecido pelo MEC; 
b) Atuar direta ou indiretamente com usuários de álcool, crack e outras drogas; 



c) Análise da carta de intenção do candidato quanto ao interesse em participar 
desta capacitação; 

d) Declaração de Anuência do Serviço, quanto à liberação do candidato para 
participar das atividades do curso; 

e) O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação. Somente a 
relação dos aprovados será divulgada e será em ordem alfabética. Em caso de 
classificação idêntica por dois ou mais candidatos, o desempate considerará, em 
ordem de prioridade: 
• Atuação em Rede de Saúde; 
• Atuação na Rede Assistencial; 
• Atuação no Controle Social; 
• Pertencer ao quadro de servidor da UFG ( 10%) 

4.3. Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das avaliações; 
4.4. O não atendimento do candidato às exigências estabelecidas caracterizará 

desistência do mesmo e resultará na sua eliminação do processo seletivo; 
4.5. O resultado final do processo seletivo será homologado pelo pela Comissão de 

Seleção com visto da Diretoria da Faculdade de Enfermagem, e fixado no(s) 
quadro(s) de aviso da Secretaria de Pós-Graduação Latu-senso, bem como 
divulgado no site http://www.fen.ufg.br; 

4.6. Os candidatos não selecionados deverão providenciar a retirada de seus documentos 
na Secretaria de Pós-Graduação Latu-senso até 30 dias após a divulgação dos 
resultados e, findo este prazo, os documentos serão enviados à reciclagem. 

 

5. DA MATRÍCULA 

5.1. Os alunos selecionados e cujos nomes forem divulgados, em ordem alfabética, 

estarão automaticamente matriculados e inseridos em grupos previamente 

determinados pela coordenação do curso. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo 

seletivo contidas nos comunicados e neste edital; 

6.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas 

definidas neste edital ou nos comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou 

descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo; 

6.3. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço, na Secretaria do curso da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, enquanto estiver 

participando do processo de seleção; 



6.4. O prazo de recurso ao processo de seleção do Curso de Capacitação em Redução 

de Danos da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia – “Construindo a 

Cidadania”, será de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a partir do horário de 

divulgação do resultado final. 

6.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de 

Direção da Faculdade de Enfermagem da Regional Goiânia – GO, em primeira 

instância.  

 

 

Goiânia, 16 de novembro de 2016. 
 

 
Prof. Dra. Elizabeth Esperidião Cardozo 

Curso de Capacitação em Redução de Danos da Secretaria Municipal de Saúde de 
Goiânia – “Construindo a Cidadania” FEN/UFG 

 

 
Prof. Dra. Virginia Visconde Brasil  
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