
PRORROGAÇÃO DO EDITAL No   02/2019 

“Curso de Especialização Enfermagem em Centro Cirúrgico” 

 

Goiânia, 23 de abril de 2019. 

Item 1: 

Onde se lê:  

3 - DA INSCRIÇÃO  

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 22/03/2019 a 22/04/2019 das 13h00 às 17h00 na 

Secretaria da Pós-graduação Lato Sensu da Faculdade de Enfermagem da UFG, Endereço: Rua 227, Qd. 

68, St. Leste Universitário – Goiânia-GO - Fone: (62) 3209-6180 – http://www.fen.ufg.br.  

Informações podem ser obtidas pelo e-mail especializacao.fen@gmail.com ou no telefone (062) 3209-

6180, de segundas às sextas-feiras, período vespertino, de 13:00h às 17:00h. 

3.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

3.2.1. ficha de inscrição (modelo padronizado e disponibilizado no site www.fen.ufg.br ) devidamente 

preenchida, com declaração de que o candidato está de acordo com as normas de seleção adotadas; 

3.2.2. Cópia da Carteira de identidade e do CPF; 

3.2.3. Cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País; 

3.2.4. Uma foto 3x4, recente; 

3.2.5. Cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato;  

3.2.6. Cópia do diploma (s) e histórico (s) escolar (es) do(s) curso(s) de Graduação em Enfermagem, 

devidamente reconhecidos pelo MEC; 

3.2.7. Curriculum vitae devidamente atualizado e comprovado; 

3.2.8. Cópia do último contracheque, se servidor da UFG;  

3.2.9. Os portadores de títulos de graduação e/ou títulos de especialização obtidos no exterior deverão 

apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado internacional; 

3.2.10. Comprovante de pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), por meio de 

depósito para a conta única da UFG, através de guia de recolhimento (GRU) disponível na 

Coordenação/Secretaria do Curso; 

 

Leia-se: 

3 - DA INSCRIÇÃO  

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 22/03/2019 a 22/05/2019 das 13h00 às 17h00 na 

Secretaria da Pós-graduação Lato Sensu da Faculdade de Enfermagem da UFG, Endereço: Rua 227, Qd. 

68, St. Leste Universitário – Goiânia-GO - Fone: (62) 3209-6180 – http://www.fen.ufg.br.  

Informações podem ser obtidas pelo e-mail especializacao.fen@gmail.com ou no telefone (062) 3209-

6180, de segundas às sextas-feiras, período vespertino, de 13:00h às 17:00h. 

3.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

http://www.fen.ufg.br/
mailto:especializacao.fen@gmail.com
http://www.fen.ufg.br/
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3.2.1. ficha de inscrição (modelo padronizado e disponibilizado no site www.fen.ufg.br ) devidamente 

preenchida, com declaração de que o candidato está de acordo com as normas de seleção adotadas; 

3.2.2. Cópia da Carteira de identidade e do CPF; 

3.2.3. Cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País; 

3.2.4. Uma foto 3x4, recente; 

3.2.5. Cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome do candidato;  

3.2.6. Cópia do diploma (s) e histórico (s) escolar (es) do(s) curso(s) de Graduação em Enfermagem, 

devidamente reconhecidos pelo MEC; 

3.2.7. Curriculum vitae devidamente atualizado e comprovado; 

3.2.8. Cópia do último contracheque, se servidor da UFG;  

3.2.9. Os portadores de títulos de graduação e/ou títulos de especialização obtidos no exterior deverão 

apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado internacional; 

3.2.10. Comprovante de pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), por meio 

de depósito para a conta única da UFG, através de guia de recolhimento (GRU) disponível na Secretaria 

do Curso com 24 horas de antecedência; 

 

Item 2- vagas 

Onde se lê:  

 

4. DAS VAGAS  

4.1. Serão oferecidas 30 vagas, sendo dez por cento (10%) destinadas os servidores da UFG.  

Parágrafo único: O curso somente será oferecido mediante o preenchimento das vagas dispostas no 

item 4.1. 

4.2. Para todos os candidatos, os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes neste Edital.  

 

Leia-se: 

4. DAS VAGAS  

4.1. O Curso somente terá início com a inscrição de 30 alunos pagantes.  

Parágrafo único: O curso somente será oferecido mediante o preenchimento das vagas dispostas no 

item 4.1. 

4.2. Para todos os candidatos, os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes neste Edital.  

 

 

 

 

 

 

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


. Onde se lê:  

CRONOGRAMA – CENTRO CIRÚRGICO /2019 

 “Curso de Especialização Enfermagem em Centro Cirúrgico” 

ETAPA PERÍODO 

Divulgação do Edital 18/03/2019 

Período de inscrições 22/03/2019 a 22/04/2019 

Avaliação da documentação 23/04/2019 a 31/05/2019 

Divulgação do resultado parcial 03/06/2019 

Divulgação do resultado final 06/06/2019 

Período de matrículas 10/06/2019 a 14/06/2019 

Início do curso 05/07/2019 

 

 

Leia-se: 

CRONOGRAMA – CENTRO CIRÚRGICO /2019 

 “Curso de Especialização Enfermagem em Centro Cirúrgico” 

ETAPA PERÍODO 

Divulgação do Edital 18/03/2019 

Período de inscrições 22/03/2019 a 22/05/2019 

Avaliação da documentação 24/05/2019 a 31/05/2019 

Divulgação do resultado parcial 03/06/2019 

Divulgação do resultado final 06/06/2019 

Período de matrículas 10/06/2019 a 14/06/2019 

Início do curso 05/07/2019 

 


