
1 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO INTERNO 
 

A Faculdade de Enfermagem (FE) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) por meio do 
Departamento de Enfermagem Hospitalar na Rede de Atenção à Saúde (DEHRAS) no uso de 
suas atribuições legais, torna público o processo seletivo simplificado de seleção para 
enfermeiro, por tempo determinado, mediante as normas e condições contidas neste Edital 
Interno, conforme indicado a seguir: 
 
1. DAS INSCRIÇÕES  
 
1.1. Período de inscrições: de 18 a 21 de março de 2019.  
1.2. A inscrição deverá ser realizada na secretaria dos Departamentos da Faculdade de 
Enfermagem da UFPel (sala 204), localizada na Rua Gomes Carneiro n° 1, Pelotas/RS - Fone: 
(53) 32843825, no horário das 8h30 às 18h.  
1.3. A seleção é aberta a todos os enfermeiros do Hospital Escola UFPel/Ebserh independente 
do regime de trabalho, com nível de formação mínimo de Mestrado.  
1.4. Para a inscrição, deverão ser entregues os documentos e comprovantes descritos a seguir 
no item 1.5, acompanhados do Formulário de Inscrição (Anexo I) 

1.4.1 As informações do formulário devem ser preenchidas à mão, em letra legível e o 
candidato será responsabilizado no caso de alguma informação incompleta ou ilegível.  
1.4.2. Os dados informados no ato da inscrição são de responsabilidade exclusiva do 
candidato. 
1.4.3. Não será aceita em hipótese alguma inscrição condicionada, via fax, e-mail, 
correio e/ou fora do prazo estabelecido para inscrição descrita neste Edital. 

1.5 O formulário de inscrição deverá estar acompanhado dos seguintes documentos: 
I – Original e cópia, a ser autenticada por funcionário credenciado no ato da inscrição, 
dos seguintes documentos: 

a) documento oficial de Identidade, para brasileiros; 
b) diploma de graduação em Enfermagem; 
c) diploma de mestrado ou ata de defesa da dissertação (requisito mínimo para 
inscrever-se); 
d) documento comprobatório de vínculo ativo na função de Enfermeiro, 
expedido pela Gerência de Enfermagem do Hospital Escola UFPel/Ebserh. 

1.5.1. Para a titulação exigida no item anterior, somente serão considerados: 
a) o diploma de graduação registrado ou revalidado, até a contratação; 
b) o título de Mestre expedido por instituições de ensino superior nacionais ou por 
universidades estrangeiras registrado ou revalidado, até a contratação; 

1.6. O candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a 
participação no processo seletivo. 
1.7. A inscrição poderá ser efetivada pelo candidato ou seu procurador legalmente constituído 
(procuração simples, com firma reconhecida em cartório). 
1.8. A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, a prova e a seleção do candidato, 
desde que verificada a falsidade em qualquer declaração prestada e/ou qualquer irregularidade 
durante o processo seletivo. 
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1.9. No caso de indeferimento de inscrições, o candidato que se julgar prejudicado poderá 
recorrer, apresentando a justificativa por escrito ao DEHRAS, dentro do prazo de dois (1) dia 
útil, a contar da data fixada no subitem 1.1. 
1.10 O candidato deverá acompanhar as informações sobre a data de realização da seleção, 
por meio do site da Faculdade de Enfermagem (http://wp.ufpel.edu.br/fen/) e do Hospital 
Escola (http://novo.heufpel.com.br/), nos links específicos deste Edital. 
1.11. O processo seletivo será realizado por Banca Examinadora devidamente constituída por 
Portaria interna da Faculdade de Enfermagem. 
1.12. A homologação das inscrições, a composição da Banca examinadora serão 
divulgados no site (http://wp.ufpel.edu.br/fen/) e (http://novo.heufpel.com.br/) do Hospital 
Escola , nos links específicos deste edital, na data provável de 22 de março de 2019. 
 
2. DAS VAGAS 
 
2.1 Número de vagas: 02 (duas). 
2.2 Regime de trabalho: 30 horas semanais ou 36 horas semanais conforme o regime de 
trabalho do Enfermeiro no Hospital Escola UFPel/Ebserh. 
2.3 Área de atuação 

2.3.1 Prática supervisionada dos Componentes Curriculares do Departamento de 
Enfermagem Hospitalar na Rede de Atenção à Saúde. 
2.3.2 Prática supervisionada do Projeto de Extensão “Vivências de enfermagem no 
sistema de saúde”. 

2.4 Finalidade da seleção interna: seleção de Enfermeiro para realização de prática 
supervisionada. 

 
3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 
3.1. O processo seletivo será realizado no período de 26 a 29 de março de 2019, e constará de 
três etapas distintas: 

a) entrevista, peso 4 (quatro); 
b) carta de intenções, peso 3 (três);  
c) prova de títulos, peso 3 (três). 

3.2. Os candidatos deverão estar presentes às 8h00min do dia 26 de março de 2019, na sala 
202, nas dependências da Faculdade em Enfermagem Bloco B – Campus Ângulo, Rua Gomes 
Carneiro nº1. 
3.2.1. O candidato que não comparecer às 8h00min do dia 26 de março de 2019, na sala 202, 
especificada no item 3.2, será eliminado. 
3.2.2 Os candidatos deverão entregar, no ato de instalação da banca para a Comissão 
examinadora: 

3.2.2.1 Currículo Lattes atualizado, com os documentos comprobatórios numerados 
(Cópias autenticadas ou originais e cópias a serem autenticadas por membro da banca 
examinadora);  
3.2.2.2 Formulário padrão (Anexo II), em duas (2) vias.  

a) O candidato deverá numerar cada título entregue com o mesmo número com 
o qual está identificado na listagem do Anexo III;  
b) Os títulos entregues e o formulário para entrega de títulos serão conferidos e 
recebidos, sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, que atestará 
formalmente o recebimento da documentação na 2ª via, devolvendo esta ao 
candidato. 
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3.2.2.3 Carta de intenções (limite de duas páginas); 
3.3. A sequência de apresentação dos candidatos para a entrevista respeitará a ordem de 
inscrição.  
 
 
4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
4.1 As provas serão realizadas no local e data indicados: 
4.1.1 Entrevista e apresentação da carta de intenções - local: na sala prevista no item 3.2; 
nas datas de 27 à 28 de março de 2019; Horário: a partir das 08h00min.  

4.1.1.1 A ordem para a realização da entrevista seguirá a ordem de inscrição dos 
candidatos;  
4.1.1.2 A Banca Examinadora formulará questões, versando sobre a intenção do 
candidato em desenvolver atividade de prática supervisionada. 

4.1.2 Análise de Currículo - local: Sala 202 da Faculdade de Enfermagem; Data: entre os 
dias 26 e 29 de março e conforme deliberação da Banca Examinadora, por tratar-se de 
trabalho interno. 
 
5. DA AVALIAÇÃO DAS PROVAS E DA CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1. A Banca Examinadora reunir-se-á, privadamente, para avaliar as entrevistas, a carta de 
intenções e o currículo. 
5.2. Para cada uma das etapas, os examinadores atribuirão notas, obedecendo à escala de 0 
(zero) a 10 (dez). 
5.3. Cada examinador atribuirá uma nota final aos candidatos que será resultante da média 
ponderada das notas das provas, considerados os pesos previstos no item 3.1. 
5.4. A nota final do candidato será resultante da média aritmética das notas finais atribuídas 
por cada um dos examinadores. 
5.5. Será considerado classificado o candidato que obtiver nota final mínima 7 (sete). 
5.6. Será considerado como primeiro colocado o candidato que obtiver a maior média 
aritmética das notas finais atribuídas pelos examinadores. 
5.7. Em caso de Empate será considerado aprovado o candidato que obtiver maior nota na 
entrevista. 
 
6. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DAS PROVAS E DOS RECURSOS 
 
6.1. A Banca Examinadora elaborará ata final contendo os resultados do Processo Seletivo 
justificando as indicações, se houverem. 
6.2. A divulgação do resultado será nos sites da Faculdade de Enfermagem 
(http://wp.ufpel.edu.br/fen/), e do Hospital Escola, nos links específicos deste edital até o dia 
01 de abril de 2019. 
 
7. DOS RECURSOS 
 
7.1 O candidato poderá interpor recurso ao resultado da homologação das candidaturas, 
devendo ser encaminhado por escrito mediante requerimento dirigido ao DEHRAS 
protocolado na Secretaria dos departamentos da FE (sala 204), no prazo de 24 horas, a partir 
da publicação dos homologados. Esse requerimento deverá ser entregue exclusivamente no 
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endereço Rua Gomes Carneiro n° 1, Pelotas/RS - Fone: (53) 32843825, no horário das 8h30 
às 18h. 
7.2 O candidato poderá interpor recurso ao resultado final do processo seletivo, devidamente 
fundamentado, indicando com precisão os pontos a serem examinados, mediante 
requerimento dirigido ao DEHRAS protocolado na Secretaria dos departamentos da FE (sala 
204), no prazo de 24 horas, a partir da publicação do resultado das provas. Esse requerimento 
deverá ser entregue exclusivamente no endereço Rua Gomes Carneiro n° 1, Pelotas/RS - 
Fone: (53) 32843825, no horário das 8h30 às 18h.  
7.3 Os recursos serão julgados pelo DEHRAS, no prazo de 24 horas. 
7.4 Não serão aceitos os recursos interpostos fora do prazo, via postal, via Fax ou correio 
eletrônico ou em desacordo com este edital, sob pena de serem preliminarmente indeferidos. 
7.5. Recursos inconsistentes e extemporâneos serão indeferidos preliminarmente. 
7.6. O resultado dos recursos estará à disposição dos interessados na Secretaria dos 
departamentos da FE (sala 204). 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1. O prazo de validade do processo seletivo será de dois (2) anos contado a partir da data de 
publicação do resultado da seleção, podendo ser prorrogado por igual período. 
8.2 O período previsto de atuação do enfermeiro nas atividades junto à Faculdade de 
Enfermagem será de dois (2) anos, contados a partir da data de publicação do resultado da 
seleção, podendo ser prorrogado por igual período. 
8.3. A inscrição do candidato no processo seletivo implica conhecimento e aceitação tácita 
das condições estabelecidas no presente Edital Interno, das quais o candidato não poderá 
alegar desconhecimento. 
8.4. O inteiro teor deste Edital, bem como suas atualizações, estará disponível no site da FE e 
informações podem ser obtidas pelo telefone (53) 32843825. 
8.5. Os enfermeiros selecionados, independente do regime de trabalho, deverão gozar suas 
férias obedecendo o calendário acadêmico da UFPel. Gozado o período de férias, se sem 
atividades acadêmicas, o enfermeiro ficará a disposição da Gerência de Enfermagem do HE-
UFPel/Ebserh. 
8.6. Considerando que a ocupação do cargo será imediata o candidato não poderá estar 
gozando de licença saúde e/ou maternidade, ou em afastamento para qualificação de qualquer 
ordem.  
8.7. Os enfermeiros selecionados cumprirão 30 ou 36 horas, o que corresponde a toda sua 
jornada de trabalho, conforme o regime de trabalho no HE-UFPel/Ebserh exclusivamente no 
ensino, no período de vigência do edital.  
8.8. Os enfermeiros selecionados estarão sob tutoria de um docente do DEHRAS. 
8.9. Os contratos resultante deste edital poderá ser desfeito por qualquer uma das partes, a 
qualquer momento, caso o não cumprimento das atividades previstas. Para tanto, deverá ser 
respeitado o avido prévio de 60 (sessenta) dias. 
8.10. Os enfermeiros selecionados não serão vinculados ao DEHRAS, ou seja, destaca-se que 
a prática supervisionada, objeto do processo seletivo, não importará em remoção de 
servidores estatutários para a Faculdade de Enfermagem. 
8.11. Os enfermeiros não poderão apresentar outro vínculo empregatício no período diurno. 
8.12. Atividades a serem desenvolvidas pelo enfermeiro na prática supervisionada: 

a) Prática supervisionada dos Componentes Curriculares: Unidade de Cuidado de 

Enfermagem IV: Adulto e Família A, Unidade de Cuidado de Enfermagem V: Adulto 
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e Família B, Unidade de Cuidado de Enfermagem VI: Gestão, Adulto e Família; 

Unidade de Cuidado de Enfermagem VII: saúde da mulher e da criança. 

b) Supervisão e acompanhamento de grupos de acadêmicos de enfermagem, de um ou 
mais componentes. 
c) Orientação e avaliação de trabalhos vinculados à prática e desenvolvidos durante o 
semestre, como por exemplo, estudo de caso e projeto de atuação. 
d) Leitura e avaliação de portfólio dos discentes sob sua supervisão. 
e) Participação em conselho de classe e reunião de departamento. 
f) Avaliação dos discentes acompanhados na prática. 
g) Durante o período de recesso acadêmico manterá suas atividades junto à FE no 
acompanhamento de alunos na prática supervisionada em projeto de extensão e/ou 
recuperações de práticas de alunos em retorno de licença maternidade ou saúde. 
h) A carga horária não preenchida pelas atividades de ensino, junto a Faculdade de 
Enfermagem, será disponibilizada à Gerência de Enfermagem do HE-UFPel/Ebserh. 
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Anexo I - Formulário de Inscrição  

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 
NOME COMPLETO: 
 

E-MAIL: 

CPF: 
 

IDENTIDADE:  ÓRGÃO EMISSOR:  
 

UF:  
 

DATA DE EMISSÃO 
 

DATA DE NASCIMENTO: NACIONALIDADE 
 
 

SEXO 
 
 

 
 M    F 

 
CEP: 
 

CIDADE: 
 

UF: 
 

PAÍS 
 

DDD: 
 

TEL FIXO 
 

CELULAR 

 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

GRADUAÇÃO 
NOME DO CURSO: 
 

ANO DE CONCLUSÃO: 
 

INSTITUIÇÃO: 
 

PAÍS: 
 

CIDADE: 
 

UF: 

 
 

PÓS-GRADUAÇÃO 
NOME DO CURSO: 
 

NÍVEL: 
 

ANO DE CONCLUSÃO: 
 

INSTITUIÇÃO: 
 

PAÍS: 
 

CIDADE: 
 

UF 
 

NOME DO CURSO: 
 

NÍVEL: 
 

ANO DE CONCLUSÃO: 
 

INSTITUIÇÃO: 
 

PAÍS: 
 

CIDADE: 
 

UF 

 
 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL E LOCAL DE TRABALHO 
 

 

    Instituição  
 

 
Período 

 
Tipo de atividade (docência, pesquisa, extensão, promoção e atividade 
particular) 
Indique cronologicamente, começando pela mais recente, suas últimas 
atividades profissionais remuneradas. 

 
Desde 

 
Até 

    

    

    

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ANEXADOS A ESTE FORMULÁRIO 
a) documento oficial de Identidade, para brasileiros; 
b) diploma de graduação em Enfermagem; 
c) diploma de mestrado ou ata de defesa da dissertação (requisito mínimo); 
d) Documento comprobatório de vínculo ativo na função de Enfermeiro, expedido pela gerência de enfermagem do Hospital Escola 
UFPel/Ebserh. 
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ANEXO II – Formulário para entrega de títulos 

 
Formulário padrão (Anexo II), em duas (2) vias.  

 
Títulos  Pontuação 
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ANEXO III – Pontuação para Análise do Curriculum Vitae Lattes 

1° item – FORMAÇÃO ACADÊMICA - Total máximo 3,0 pontos 

1.1 - Especialização (360h ou mais)  
Na área de interesse (2,0) 
(enfermagem, saúde e educação)  

Áreas afins (1,0)  

 
TOTAL  

2° item – FORMAÇÃO COMPLEMENTAR – até 28,0 pontos 
 

2.1 – Monitoria de disciplina  0,5/semestre (até 1,5 pts)  

2.2 Projeto de Extensão  

 

Coordenador 1,25/ano (até 2,5 
pts)  

Bolsista - 0,75/semestre (até 3,0 
pts)  

Voluntário - 0,5/semestre (até 4,0 
pts)  

2.3 – Iniciação científica  
Bolsista- 1,5/ano (até 6,0 pts)  

Voluntário - 1,0/ano (até 4,0 pts)  

2.5 – Intercâmbio/ Estágio não obrigatório remunerado  

Nacional 0,5 c/120hs (até 2,0 
pts) 

Internacional 1,0 c/120hs (até 3,0 
pts) 

2.6 – Participação em cursos de atualização ou aperfeiçoamento  0,5 cada 15hs (até 1,0 pt)  

2.7 – Ter cursado disciplina em Programa de Pós-Graduação como 
aluno especial com aprovação.  

0,5/cada (até 1,0 pts)  

 
TOTAL  

3° item – ATIVIDADES PROFISSIONAIS – até 10,0 pontos 

3.1 – Experiência Profissional: (especificar local de trabalho, tipo de atividade exercida e período).  

3.1.1 – Assistência  0,5/ano (até 2,0 pts) 

3.1.2 – Docência em nível médio/técnico e/ou Supervisão de campo 
prático  

0,5/ano (até 2,0 pts)  

3.1.3 Docência em nível superior e/ou Supervisão de campo prático  1,0/ ano (até 3,0 pts)  

3.2 – Atividades de Administração  

3.2.1 – Cargos de chefia  0,2/ano (até 1,0 pts)  

3.3 – Participação em Bancas Examinadoras de Concurso na Área de 
Enfermagem e Saúde  

0,2 cada (até 1,0 pts)  

3.4 – Participação em Bancas Examinadoras (TCC, Especialização)  0,2 cada (até 1,0 pts)  

 
TOTAL  

4o item – ATIVIDADE DE PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA – até 54,0 pontos 

4.1 – Artigo publicado em periódico indexado Qualis A1 a B1, aceito 
ou no Prelo (em fila para publicação, com volume, número e páginas)  

3,0 pontos cada  

4.2 – Artigo publicado em periódico indexado Qualis B2 e B3 aceito, 
ou Prelo (em fila para publicação, com volume, número e páginas)  

2,5 pontos cada  

4.3 – Artigo publicado em periódico indexado Qualis B4 e B5 ou no 
Prelo (em fila para publicação, com volume, número e páginas)  

1,5 pontos cada  

4.4 – Artigo publicado em periódico indexado Qualis C aceitou no 
Prelo (em fila para publicação, com volume, número e páginas)  

1,0 ponto cada  

 
4.5 – Artigo publicado em periódico não indexado, c/ identificação do 
ISSN aceito ou no Prelo (em fila para publicação, com volume, 

0,5 ponto cada  
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número e páginas)  

4.6 – Autoria e/ou organização de livro com ISBN e/ou Conselho 
Editorial  

1,0 cada (até 5,0 pts)  
 

4.7 – Autoria de Capítulo de livro c/ ISBN e/ou Conselho Editorial  0,5 cada (até 5,0 pts)  

4.8 – Autoria de manual técnico  0,5 cada (até 1,0 pts)  

4.9 – Resumos publicados em anais (resumos simples)  0,25/cada (até 3,0 pts) 

4.10 – Resumos publicados em anais (resumos expandidos)  0,5/cada (até 5,0 pts)  

4.11 – Trabalhos apresentados pelo candidato em eventos 
internacionais (oral) (Apresentador ou relator)  

0,5/cada (até 3,0 pts)  

4.12 – Trabalhos apresentados pelo candidato em eventos nacionais 
(oral) (Apresentador ou Relator)  

0,25/cada (até 2,5 pts)  

4.13 – Apresentação de pôster (impresso ou eletrônico) pelo candidato 
0,25/cada (até 2,0 pts)  
 

4.14 – Conferências e palestras proferidas; participação em mesas 
redondas; (eventos científicos).  

0,25/cada (até 1,0 pts)  

4.15 – Cursos ministrados (eventos científicos)  0,5/cada (até 1,0 pts)  

4.16 – Orientações de trabalhos (TCC, Especialização)  1,0 cada (até 4,0 pts)  

4.17 – Coorientações (TCC, e Especialização)  0,5 cada (até 1,0 pts)  

4.18 – Orientação de trabalhos de Cursos técnicos e Educação à 
distância ( EAD)  

0,5 cada (até 1,0 pts)  

4.19 – Revisão de resumos  0,25 cada (até 1,0 pts)  

4.20 – Trabalhos científicos premiados (destaques, menção honrosa, 
etc)  

0,5 cada (até 1,0 pts)  

4.21 – Membro de Núcleo de Pesquisa  0,5/ano (até 2,0 pts)  

4.22 – Participação em etapas de pesquisa (ex: digitação, coleta de 
dados, etc)  

0,25 cada (até 1,0 pt)  

 
TOTAL  

5° item – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS – até 3,0 pontos 

5.1 – Membro de comissão organizadora em evento científico  0,5/cada (até 1,0 pts)  

5.2 – Participação em eventos científicos  0,2/cada (até 2,0 pts)  

 
TOTAL  

6°  item – OUTROS DADOS RELEVANTES SERÃO AVALIADOS A CRITÉRIO DA 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO (Proficiência, assessoria, artigo encaminhado, palestras em escolas, 

apoio técnico, cursos ministrados de curta duração, entre outros) – até 2,0 pontos 
*Artigos, livros e capítulos aceitos para publicação deverão ser acompanhados da carta de aceite da revista ou 
editora ou em avaliação. 
** Será considerado na análise o Qualis 2014/CAPES (http://qualis.capes.gov.br). 
Obs.: 
1. Nos itens 4.1 à 4.5 - os artigos só serão pontuados pela comissão avaliadora se apresentados com cópia na 
íntegra constando: nome da revista, volume, número, número de páginas, ano e autores. 
2. No item 4.6 – será pontuada pela comissão avaliadora a autoria ou organização de livro se apresentado a capa, 
a ficha catalográfica e as páginas que contenham a comprovação do nome do candidato. 
3. No item 4.7 - os capítulos de livros só serão pontuados pela comissão avaliadora se apresentados com cópia na 
íntegra constando: o nome do livro, ISBN, número de páginas e ano e autores. 
4. No item 4.8 - os manuais técnicos só serão pontuados pela comissão avaliadora se apresentados com cópia na 
íntegra constando: capa, ano e autores. 
5. Nos itens 4.9 à 4.10 - os resumos só serão pontuados pela comissão avaliadora se apresentados com cópia na 
íntegra constando: nome do evento, ano, autores e cópia de capa e/ou ficha catalográfica dos anais (não serão 
pontuados neste item se apresentados somente certificados). 
6. Nos itens 4.11 à 4.12 - os resumos só serão pontuados pela comissão avaliadora se apresentados com cópia na 
íntegra constando: nome do evento, ano, nome do candidato como apresentador/ou relator e cópia de capa e/ou 
ficha catalográfica dos anais (não serão pontuados neste item se apresentados somente certificados). 
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7. Nos itens 4.13 à 4.14 - os trabalhos apresentados na forma de pôster só serão pontuados pela comissão 
avaliadora se apresentado o certificado comprobatório constando o nome do candidato como 
apresentador/relator. 
8. Nos itens 2.5 e 2.6 - só serão pontuados os certificados nos quais conste o nome do candidato e a carga 
horária. 


