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FACULDADE DE TECNOLOGIA PROFESSOR FRANCISCO DE
MAURA - JACAREI

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. NOS TERMOS DA DELI

BERAgAO CEETEPS Of 7/201 S. DE 16/07/2015.
EDITAL N ' 258/07/201 9 - PROCESSO N' 2222754/2019
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA

DE 26/09/2019.
0 Diretor de Faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE

TECNOLOGIA PROFESSOR FRANCISCO DE MAURA. no uso das
atrlbuit6es e competancias conferidas por meir do artigo lO

da Deliberagio CEETEPS 01 7/2015. de 16. publicada no DOE de
18/07/loIS. HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado. na
discipline CADASTRO TECNICO MULlIFINALITARIO.

Assist6ncia de enfermagem na reabilltaqio de pessoas
com defici6ncla fisica

Area de SaOde do Trabalhadar

Com base nas discipllnas ERGO1 12 - SaOde do Trabalhadot
ERG0222 - SaOde e Seguranga no Trabalho de Enfermagem e
EMP5521 - Trabalho e Emprego: Desafios e Impactos na Satlde
do Trabalhadon

Perspective hist6rica sabre o trabalho no Brasil e a atengao

10. Reabilitaqao Basead=
pessoa com defici&ncia;

Co dade perspectiva d
deficidncia

l

Programa

a saDde do trabalhador;
2. A relacio saiide
i(Je clo tr8 bal
Z. A relacio bath doenga

B. Gestio pedag6gia de arson na educa$o profissional

9. As licenciaturas em enfermagem: possibilidade de forma-
gao doante para a edua(5o profissional?

0. A formagio na educa€io prafissional em enfermagem:
lterfaces Diretrizes Curriculares e Projeto Politico-Pedag6gico.

Doc6ncia na educa(io pronissional em satlde e subs impl

formacio. limit desafios;

cenciadomplica( para

7. A doc6ncia em educaqaa prafissional em enfermagem: $ 2' - A comissio julgadora considerari, de prefer6ncia. os
titulos obtidos. os trabalhos e demais atividades realizadas apes a

8. A prova de avaliaqao diditica destiny-se a veriticar a
capaddade de arganizagio. a produgio ou o desempenho did6tico

$ 1' . A prova consistir6 na elabora(io. por escrito, de plano
de auld, conjunto de aulas au programa de uma disciplina e seri
realizada de acordo com as seguintes normal

Comissio Julgadora organizari uma lists de dez tomas.

Comissio Julgadora dare conhecimento dessa lists ao

11 - o candidate escolherio panto uma hora antes da
realize(io da prove, podendo utilizar esse tempo para consultas;

IV - ando o puzo mencionado no inciso 111. o candidate teri
duds horns para elaborar o texlo;

V - cada membro da Comissio Jubadora poderf formular
perguntas sabre o plano ou programs. nio podendo ultrapassar

puzo de quinze minutes, assegurado ao candidato igual tempo

9. O jutgamento do concurso de livre<locincia seri frito de

note da prove escrita sera atribuida apes concluido o
exame das proves de todos os candidates;

note da prove de avalia(io did6tica seri atribuida
imediatamente apes o t6rmino das proves de tados os candidates;

ulgamento do memorial e a avalia€io da prove publica
de arguig5o serif expresses mediante nota global nos termos do

IV - concluida a defesa de sese ou de texts. de todos os

]ndldatos, proceder-se-i ao julgamento da prove com atribuigio

1 0.As notes variario de zero a dez, padendo ser aproximadas

11. Ao t6rmino da apreciaqao das provas, coda examinador
atribuir6. a cada candidate. uma note final que seri a media

ponderada das notas parciais por ele conferidas
12. Finds o julgamenta. a Comissio Julgadora elaborar6

relat6rio circunstanclado sabre o desempenha dos candidaios.

$ I '- Poderio ser anexados ao relat6rio da Comissio iulgado
ra relat6rios individuais de seus membros

$ 2' - O relat6rio da Comissio Julgadora seri apreciado
pda Congregagio/6rgio, para fins de homologa(io. apes exame

13. O resultado seri proclamado imedlatamente pda Comis-
sio Julgadora em sessio pablia

Paragrafo Onico - Serif onsiderados habilitados os condi
datos que alcangarem da malaria dos examinadores. nota final

14. Mats informag6es, bem coma as normal penlnentes ao
concurso. encontram-se a disposigio dos interessados na Assistin

T6cnica Academia da Escola de Enfermagem de Ribeirio Preto
da Universidade de Sio Paulo.
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ABERTURA DE INSCRICOES AO CONCURS0 PARA 0BTENgA0
DO T[TULO DE LIVRE-DOCENTS JUNTA AO DEPARTAMEUTO DE
ENFERMAGEM PstaulATnicA E CiENCnS HUMANAS DA ESCOU
DE ENFERMAGEM DE RIBEIRAO PROTO DA UNIVERSIDADE DE

SAo PAULO
0 Vice-Diretor da Escola de Enfermagem de Ribeirio Preto

da Universidade de Sio Paulo. no exercicio da Diretorla. terra

pablim a todos os interessados que. de acordo com o clecidido
peta Congregagia. em sua 428' sessio ordin6ria. realizada em
OS/09/2019. estario abertas. peta puzo de 30 (trinta) dias, com
initio iis 8 horns (hor6rio de Brasilia) do dia 30/09/2019. is 17
horan (horfrio de Brasilia) do dia 29/10/2019. as inscri(6es ao
concurso pablico de titulos e proves para oncessio do titulo de
Livre Docente junto is areas de conhecimento do Departamento
de Enfermagem Psiqui6trica e Ciincias Humanas, nos termos do
irt. 12S. par3grafo I '. do Regiments Gerd da USP. e o respe(tivo

AREA: ENFERMAGEM PSIQUIATRICA
Com base no conteOdo das disdplinas: ERP 218 Cuidado

Integral em SaCde Mental 1, ERP 312 Cuidado Integral em SaOde
Mental 11, ERP576g Saberes e Priticas em SaOde Mental.

I .A evolu(ao hist6rica da concepqao de loucura e as mudan
Sas de paradigma na assistdnda ao portador de transtorno mental;

2. A evoluqio hist6rica da assist6ncia de enfermagem em

3. SaOde Mental e a influincia de fatores biopsicossociais=

4. Cuidados de enfermagem. em saOde mental, nas cliferentes

S.A politico nacional de saOde mental e a Rede de Aten;io
Psi(ossocial-RAPS.

6. Relacionamento Interpessoal e o cuidado de enfermagem

7 . Reabilitagao psicossocial: avangos e desafios
8. Principais conceitos que fundamentam a perspective sist&-

9. Os cuidados de enfermagem ao portador de transtornos

10. A inclusio da familia no planejamento da assist6ncia de

11. A dinimica do Cuidado de Enfermagem nos diferentes
lmpos pr6tlcos/camponentes da RAPS.

AREA; ENFERMAGEM, SA]]DE MENTAL E ATENCAO BASICA
Com base no conteCdo das disciplinas: 2200009 Cuidado

Integral em Slide 1; 22001 1 S Integralidade do Cuidado em Sa6de
2200093 Urg6ncia e Emerg6ncia em Enfermagem (Bl; 2200116
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Ode mental e perspectivas;

dn desenvnlvi humano

de mental;

dado a familia:

s.

'nfermage saDde 1.

Regimento Gerd da Universidade de Sio Paulo e no Regiments
da Escola de Enfermagem de Ribeirio Preto da Universidade de
S5o Pau

n i reqldo Belo disposto Fstatutn5t

cag6es com a formatia do trabalhador t6cnico de navel m6dio no
do SUS.

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO - RIBEl-
RAO PRETO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. NOS TERMOS DA DELl-

BERA(AO CEETEPS 017/201S. DE 16/07/20IS.
EDITAL N ' 284/1 0/20t9 - PROCESSO N ' 21371 51/2019

DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA
DE 26/09/2019.

O Diretor de faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE
TECNOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO, no uso das atribuig6es e
compet6ncias conferldas por meir do artigo 10 da Deliberagio
CEETEPS 017/2015, de 16. publiada no DOE de 18/07/2015.
HOMOLOGA o Processo Seletivo Simpliricado, na discipline INTO
LiCENC}A ARTIFICIAL.

4. Assistincia de enfermagem em situaq6es de absenteismo e

IS suas repercuss6es a sadde dos trabalhadores.
5. hrmas de adoecimentos relacionadas ao trabalho e as

de enfermagem em situat
ip i ai'idp d trahalhal

ituag6es de pr
alharlnrpc 'repel

\fermagem;
3. Assist

)t6o da

acima indlcado. devenda o candidato apresentar requerimento
dirigido a Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeir8o Proto

da Universidade de Sio Paul. Prof ' Dfo Maria Helena Palucci

(especialidade) do Departamento a que concorde. anexando os

pertinentes ao concurso e as demais Informag6es que permitam
avaliagio de deus m6ritos. em farmato digital;

prove de que 6 portador do titulo de Doutoc outorgado

Os pedidos de inscriq5o deverio ser feito$ excel
!io do link https://uspdiaital.usp,for/ar/admissao.do link https pdiQital.ust ar periodP

Ma ndo daclos pes rle nhe.

!guintes documentos:
1- documentos de iden

- mem(
documc icaqio {RG e CPF ou passapone);

dada. em portuqu6s. no qual seiar::lE %illiillprovado balhos p ada

6. Acidentes de trabalho: prevenqao
incias para os trabalhadores e as

tervent6es de enfermaqem;

fermaqeml

8. Risco!
prevencio;

de leupa megan posl€ao,

s interveng6es de enfermagem;
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7. Processo de organizaqao e divisio do trabalho e os agravos
sa6de dostrabalhadores

9. Agravos isadde dos trabalhadores decorrentes dos discos

lt6es e a atuaqio da
seq

UNIV£!i$iDAil:: !jE 5AO !Uij{.(}
IV - tele original ou texts que sistematize criticamente a obra

USl\ por ela head de valtdade

UNIDADES UNIVERSITARIAS
Assistincia de enfermagem aos trabalhadores que apre

al qE

ESCOLA DE ENFERMAGEM
EDITAL ATAC 119/2019

CONVOCAgAOPARAPROVAS
A Escola de Enfermagem da Universidade de Sio Paulo

:onvoca a candidata REG IMAR CARLA MACHADO. inscrita no con.

:urso de titulos e proves para obtenq6o de titulo de livre.doren
a area de conhecimento 'Enfermagem em Cuidados Inten-
ds Departamento de Enfermagem M6dicolirOrgica. aberto

Held Edital ATAc 066/2019. a comparecer is 8h30 do dia 10 de
dezembro de 2019. no audit6rio Maria Rosa de Souza Pinheiro.


