
                                                             

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ENFERMAGEM 

NÚCLEO DE ESTUDOS EM GESTÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE E  
SEGURANÇA DO PACIENTE – NEGISP 

 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BOLSISTA NEGISP 2016 

 
 
 O Núcleo de Estudos em Gestão de Instituições de Saúde e Segurança do Paciente – 
NEGISP, liderado pela Profa. Dra. Ana Elisa Bauer de Camargo Silva, realizará processo de seleção 
de candidatos para o preenchimento de 2 (duas) vagas de Bolsista de Iniciação Científica (1 PIBIC e 
1 PIVIC), para o ano de 2016. 
 O objetivo do Núcleo é o desenvolvimento de pesquisas que auxiliem nas melhores práticas 
dos profissionais de saúde, por meio da busca de melhorias nos serviços de saúde e na formação e 
aprimoramento de recursos humanos As temáticas desenvolvidas versam sobre as diversas 
modalidades de práticas de gestão em instituições de saúde, formação e educação 
continuada/permanente de recursos humanos em saúde, prevenção de eventos adversos, segurança 
nos processos de trabalho, utilização de ferramentas e métodos de qualidade e de análise de risco 
para a melhoria contínua da assistência à saúde. 
 
 
Das Inscrições: 

§ Data: 03 e 04 de dezembro de 2015. 
§ Horário: 13:00h às 16:00h.  
§ Local: sala NEGISP - FEN/UFG, último andar.  

 
Documentos necessários para inscrição: 

§  Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo); 
§   Curriculum Lattes atualizado e comprovado; 
§ Histórico Escolar ou Extrato de notas do curso de graduação atualizado. 

 
Requisitos para homologação da inscrição: 

§  Estar matriculado como aluno regular da Faculdade de Enfermagem da Universidade 
Federal de Goiás. 

§  Ausência de dependências em disciplinas anteriores.  
§  Média global maior ou igual a 7,0, comprovada pelo Histórico Escolar.  
§  Apresentação de certificado de curso de inglês, concluído ou em andamento, anexado 

juntamente aos documentos no ato da inscrição. 
§  Ter disponibilidade para cumprimento de 20 horas semanais, no ano de 2016, conforme 

exigências do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq.  
§  Ter disponibilidade para trabalhar nos meses de janeiro, julho e dezembro.  
§  Possuir conhecimento em informática.  

 



                                                             

O Processo de Seleção 
 
O Processo de Seleção ocorrerá em duas fases: 
 

1. 1a Fase: Análise dos documentos 
O resultado será fixado na porta do NEGISP em 07 de dezembro de 2015.  
 

2. 2a Fase: Entrevista individual e coletiva  
 Data: 11 de dezembro de 2015 
 Hora: 12:00h às 15:00 horas. 

O resultado será fixado na porta do NEGISP em 14 de dezembro de 2015.  
 
 
 

Goiânia, 20 de novembro de 2015.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ___________________________________ 
Profª. Drª. Ana Elisa Bauer de Camargo Silva 

Líder do NEGISP 



                                                             

FICHA DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BOLSISTA NEGISP 2016 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ENFERMAGEM 

NÚCLEO DE ESTUDOS EM GESTÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE E  
SEGURANÇA DO PACIENTE - NEGISP 

 
Nome:__________________________________________________________________________ 
 
Matrícula UFG:___________     Período de graduação:____________________________________ 
 
Data de Nascimento:_____/_____/_______            Cidade:___________________         U.F.:_____ 
 
Fone Res.:____________________________         Fone Cel.:______________________________ 
 
E mail:__________________________________________________________________________ 
 
Possui vínculo com outros grupos de Pesquisa/ Ensino/ Extensão? (  )Não  (  ) Sim  
Se sim, qual? _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Possui algum tipo de bolsa? (  )Não  (  ) Sim 
Se sim, qual? _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Motivo que despertou o interesse em ser integrante do NEGISP (manuscrito): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


