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AVISO DE EDITAL Nº. 006/2013 

 

 

A Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás vem tornar público aos interessados, que 

estarão abertas as inscrições ao curso de Atualização Multiprofissional em Saúde do Trabalhador/Nível 

Médio, no período de 28/01/2013 a 22/02/2013, pelo site  http://www.fen.ufg.br/. 

 

  

Goiânia, 18 de janeiro de 2013. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Maria Alves Barbosa 

Coordenadora do Curso de Atualização Multiprofissional em Saúde do Trabalhador/FEN/UFG 

 

 

Visto: 

Prof. Dr. Marcelo Medeiros 

Diretor da Faculdade de Enfermagem/UFG 

 

Visto: 

Prof. Dr. Anselmo Pessoa Neto 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura/UFG 
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EDITAL No 006/2013 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. A Coordenação do Curso de Atualização Multiprofissional em Saúde do Trabalhador da Faculdade de 

Enfermagem, com sede na Rua 227, quadra 68, s/n, Setor Leste Universitário na Cidade de Goiânia, Estado 

de Goiás, torna público que estarão abertas às inscrições para o referido curso – NÍVEL MÉDIO.  

1.2. O Curso será realizado no período de22/03/2013 a 18/05/2013, de 2ª feira a 6ª feira, totalizando a 

carga horária de 180 horas, de segunda à sexta-feira por meio de aulas virtuais Plataforma Moodle (EaD) e 

(02) duas aulas presenciais, as sextas-feiras das 08:00 as  12:00  das 13:00 as 22:00 e sábados das 08:00 as 

12:00 e das 13:00 as 18:00 horas, respectivamente. Estas aulas ocorrerão no início e outra no término do 

curso. 

1.3. O Curso de Atualização Multiprofissional em Saúde do Trabalhador destina-se a profissionais, que 

atuem na área de Saúde do Trabalhador, nos Hospitais de Urgência, aos agentes de Saúde da ESF e dos 

Hospitais das redes Municipal, Estadual e Federal da cidade de Goiânia e das 15 Regionais do Estado de 

Goiás. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições poderão ser realizadas por meio do seguinte endereço eletrônico http://www.fen.ufg.br/ 

no período de 28/01/2013 a 22/02/2013. 

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

 Certificado de conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente, registrado conselho estadual 

de educação;  

 Indicação do Serviço quando for o caso para o candidato cursar a atualização; 

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

 

3. DAS VAGAS 

3.1. Serão oferecidas 1.000 vagas, sendo dez por cento (10%) destinadas aos 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 ao Curso de Atualização Multiprofissional em Saúde do Trabalhador – Nivel 

Médio será desenvolvido por uma Comissão de Seleção, designada pelo Conselho Diretor da Faculdade de 

http://www.fen.ufg.br/


  

Enfermagem, de acordo com o regulamento do curso e com os procedimentos definidos neste Edital. 

4.2. A SELEÇÂO: levará em consideração as redes básica de Goiânia  e todas as Regionais de Saúde do 

Estado de Goias. 

4.3. O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação. Somente a relação dos aprovados 

será divulgada e em ordem alfabética.  

4.5. O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre os dias 25/02/2013 a 27/02/2013. 

4.6. O não atendimento do candidato às exigências estabelecidas caracterizará desistência do mesmo e 

resultará na sua eliminação do processo seletivo. 

4.7. O resultado final do processo seletivo será homologado pelo Conselho Diretor da Faculdade de 

Enfermagem representado pelo Diretor e divulgado no site http://www.fen.ufg.br/ no dia 01/03/2013. 

 

5. DA MATRÍCULA 

5.1. Os alunos que forem selecionados de acordo com as normas do Edital, automaticamente já estarão 

matriculados e inseridos nos grupos previamente determinados. 

5.2. Os alunos matriculados no curso precisam ter disponibilidade de computador com internet para 

desenvolver as atividades na plataforma. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1. A inscrição para seleção e matrícula do candidato implicará na aceitação das normas para este 

processo seletivo bem como das normas do curso quanto aos dias horários e atividades estabelecidas 

contidas nos comunicados e neste edital. 

6.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo de sanções penais cabíveis, a 

burla ou a tentativa de burlar 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 e telefone, na Secretaria do Curso, enquanto 

estiver participando do processo de seleção. 

6.4. O prazo de recurso ao processo de seleção da Coordenação do Curso de Atualização Multiprofissional 

em Saúde do Trabalhador- Nível Médio será de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a partir do horário de 

divulgação do resultado final. 

 

 

Goiânia, 18 de janeiro de 2013. 

 

Profa. Dra. Maria Alves Barbosa 

Coordenadora do Curso de Atualização Multiprofissional em Saúde do Trabalhador- FEN/UFG 

 

 

Visto:  

Profº Drº. Marcelo Medeiros 

Diretor da Faculdade de Enfermagem/UFG 

 

Visto: 

Prof. Dr. Anselmo Pessoa Neto 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura/UFG 

http://www.fen.ufg.br/

