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FACULDADE DE TECNOLOGIA PROFESSOR FRANCISCO DE
MAURA - JACAREI

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. NOS TERMOS DA DELI
BERA€AO CEETEPS Of 7/201 S, DE 16/07/201 5.

EDITAL Na 258/07/201 9 - PROCESS0 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 u$o das
atribuiq6es e compet&ncias conferidas por memo do artigo lO

da Delibera(io CEETEPS 01 7/201S. de 16. publicada no DOE de
8/07/201S. HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado. na

discipline CADASTRO T€CNICO MULlIFINALITARIO.

10. Reabilitaqio Baseada na Comunidade na perspectiva da

1 . Assbt6ncia de enfermagem na reabilitaqio de pessoas
com defici&ncia fisica

Area de SaOde do Trabalhador
Com base nas disciplines ERG01 12 - SaOde do Trabalhadoc

ERG0222 - SaOde e Seguranqa no Trabalho de Enfermagem e
EMP5S21 - Trabalho e Emprego: Desafios e Impactos na SaOde
do Trabalhadoc

Perspective hist6rica sabre o trabalho no Brasil e a atengio
i saQde do trabalhador.

3. Assistdncia de enfermagem em situa(6es de presenteismo

deficidncia:pessoa

Proqrama

2. A relagio saOde
nfermaaem;

bath doenga dg

tldp dnstrahalhadnas s P

8. Gestio pedag6gica de curses na educagio professional

9. As licenciaturas em enfermagem: possibilidade de forma-
$o docente para a educa€ao profissional?

0. A formaqio na educa(io professional em enfermagem:
lterfaces Diretrizes Curriculares e Projeto Politico-Pedag6gico.

Doc6ncia na educa(io professional em saOde e subs impl
agnes com a formagio do trabalhador t6cnico de navel m6dio no
ontexto do SUS

0 toncurso seri regldo polo disposto no Estatuto e no
Reglmento Gerd da Universidade de Sio Paula e no Regiments
da Esmla de Enfermagem de Ribeir5o Preto da Universidade de

1 . Os pedidos de inscrigio deverio ser feitos, exclusivamente.
por meir do link https://uspdigital.usp.for/gr/admissao. no periodo
arima indicado. devendo o candidato apresentar requerimento

dirigido a Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirio Preto
da Universidade de Sio Paul. Prof ' Dr ' Maria Helena Palucci
Marziale, contendo daclos pessoais e area de conhecimento
(especialidade) do Departamento a que concorre. anexando os

tormacio. limit desatios:

fprmpiro lirpnriadnmplica( par

S5o Paulo.

7. A doc6ncia em educa€ao professional em enfermagem: $ 2' - A comissio julgadora considerari. de preferincia. os
titulos obtidos. os trabalhos e demais atividacles realizadas apes a
obtengao do grau de doutor.

8. A prova de avaliaqio did6ti(a destina-se a verificar a
apaddade de organizagio. a produgio ou o desempenho did6tico

$ 1' - A prove consistir6 na elabora(io. por escrito. de plano
de eula. conjunto de aulas ou programa de uma disciplina e seri
realizada de acordo com as seguintes normal

Comissio Julgadora organizar$ uma lists de dez temps,

Comiss8o Julgadora dad conhedmento dessa lista ao

1 - o candidate escolheri o panto uma hora antes da
realizaqio da prova, podendo utilizar esse tempo para consultas

IV - ando o plaza mencionado no inciso 111. o candidato teri
dual horns para elaborar o texlo;

V - dada membro da Comissio Julgadora podera formulae
perguntas sabre o plano ou programs, n5o podendo ultrapassar

puzo de quinze minutes. assegurado ao andidato igual tempo

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

Rota da prova escrita sera atribuida apes concluido o

exame das provas de todos os candidates;
Rota da prova de avalia<ao did6tica seri atribuida

imediatamente ands o t6rmino das provas de todos os candidates;
ulgamento do memorial e a avaliagio da prove publica

cle arguigio serif expresses mediante nora global nas termos do

IV - concluida a defesa de tele 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, podendo ser aproximadas

11. Ao t6rmino da apreciaqio das provas, coda examinador
atribuira. a cada candidate, uma Rota final que seri a media

ponderada das notas parciais por ele confericlas.
12. Finds o julgamento. a Comissio Julgadora elaborar6

relat6rio circunstanciado sabre o desempenho dos candidatos.

$ I '- Poderio ser anexados ao relat6rio da Comissio Julgado-
r8 relat6rios individuals de deus membros

$ 2' - O relat6rio da Comissio Julgadora seri apreciado
pda Congregagio/6rgio, para fins de homologagio. apes exams

formal. no puzo m5ximo de sessenta dias
13. O resultado sera proclamado imediatamente pda Comis-

Par6grafo Onico - Serif considerados habilitados os sandi
datos que alcangarem da malaria dos examinadores. nota

14. Mats informag6es, bem coma as normal peninentes ao
concursa. encontraM-Se a disposigio dos interessados na Assistin

T6cnica Acadimica da Escola de Enfermagern de Ribeirio Preto
da Universidade de Sio Paulo.

Edital EERP/ATAc 035/2019
ABERTURA DE IUSCRlcOES AO CONCURSO PARA OBrENCAO

DO TfTULO DE LIVRE-DOCENTS JUNTA AO DEPARTAMEUTO DE
ENFERMAGEM PsIQulATRICA E CtENCnS HUMANAS DA ESCOU
DE ENFERMAGEM DE RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE
SAO PAULO

0 Vice-Diretor da Escola de Enfermagem de Ribeirio Preto
da Universidade de Sio Paulo. no exercicio da Diretoria, torna

p6blim a todos os interessados que. de acordo com o clecidido
peta Congregagio. em sua 428' sessio ordin6ria. realizada em
OS/09/2019. estario abertas, polo puzo de 30 (trinta) dias, com
initio iis 8 horan (hor6rio de Brasilia) do dia 30/09/2019. is 17
hards (horatio de Brasilia) do dla 29/10/2019. as insert(6es ao
concurso pablico de titulos e proves para oncess6o do titulo de
Livre Docente junta is areas de conhecimento do Departamento
de Enfermagem Psiquiitrica e Ciincias Humanas. nos termos do
rt. 12S. par6grafo I '. do Regiments Gerd da USP. e o respe(tito

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

Integral em SaOde Mental 1, ERP 312 Cuidado Integral cm SaOde
Mental 11. ERP5769 Saberes e Priticas em SaOde Mental.

I .A evolugio hist6rica da concep€ao de loucura e as mudan
Sas de paradigma na assist6ncia ao portador de transtorno mental;

2. A evolugio hist6ri(a da assist6ncia de enfermagem em

3. SaOde Mental e a influ&nda de fatores biopsicossociais;

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

5.A politica nacional de saOde mental e a Rode de Atengio
Psi(ossocial-RAPS:

6. Reladonamento Interpessoal e o cuidado de enfermagem

7. Reabilitagao psicossocial: avangos e desafios
8. Principais conceitos que fundamentam a perspectiva sisti-

9. Os cuidados de enfermagem ao portador de transtornos

10. A inclus5o da familia no planejamento da assist4ncia de
enfermagem em saOde mental;

11. A dlnimica do Cuidado de Enfermagem nos diferentes
)mpaa praticos/componentes da RAPS.

AREA: ENFERMAGEM. SAOOE MENTAL E ATENCAO BASICA
Com base no conteQdo das dlsciplinas: 2200009 Cuidado

Integral em Sadde 1; 22001 1 S Integralidade do Cuidado em Sa6de
2200093 Urg6ncia e Emergencia em Enfermagem (Bl; 2200116

Urgdncia e En\ergdncia em Enfermagem {B/L); ERP5795 A Aborda-

do didat

b eproq

candidate

respostaP

rda sequintes

dente edital;

da pondente

d alat6 a pn

ifiranrlc

sioJulqado pDbl

te

prof aue
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Ode mental e perspectivas;

do desenvolvi h 0

de mental;

dado a familia:

s.

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO - RIBEl-
RAO PRETO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. NOS TERMOS DA DELl-
BERA(Ao CEETEPS Of 7/2015. DE 16/07/20IS

EDITAL N ' 284/1 0/2019 - PROCESSO N ' 2137151/2019

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

0 Diretor de Faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE
ECNOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO, no uso das atribuiq6es e

compet6ncias conferldas por meir do amigo 10 da Deliberagia
CEETEPS 017/201S. de 16. publicada no DOE de 18/07/2015.
HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado. na disdplina ANTE.
L}CEmC}A ARTIFICIAL

as suas repercuss6es isaOde dos trabalhadores
4. AssistBncia de enfermagem em situaq6es de absenteismo e

5. R)rmas de adoecimentos relacionadas ao trabalho e as

6. Acidentes de trabalho: prevenqio. control
incias para os trabalhadores e as instituig6es

tewen96es de enfermaqem;

femaqeml

8. Risco!
prevencio;

de tropeupa megan posigaa,

ices e fi: wenc6es de esteq qem

7. Processo de organizaqao e divis3o do trabalho e os agravos
satide dostrabalhadores

9. Agravos a saQde dos trabalhadores decorrentes dos riscos

1 0. Agravos b saOde dos trabalhadores decorrentes dos discos

nsequ
atua(io da

documentos de identificagao {RG e CPF ou passaporte);

:omprovados os trabalhos publicados, as atividades reallzadas

avaliagio de sous m6ritos. em farmato digital;
prove de que 6 portador do titulo de Doutol outorgado

pda USR por ela reconhecido ou de validade nacional
IV - tess original ou texts que sistematize criticamente a obra

do candidate ou parte dela. em portugues. em formato digital;
V - elementos comprobat6rios do memorial referido no indio

11, tats coma maquetes. obras de arte ou outros materiais

puderem ser digitalizados deverio ser apresentados at4 o Ottimo

VI - prove de quitaqio com o servi$o militar para candidates

quintet doamentos

stanciado. Ponuauis.meme qual self

fdempertinentes (oes que permits

clue nao

dia 6til q :ede da

do sexy masculine;
Vll - tituln de eleitor

UNIV£ii$1DAiIE !j£ 5A{) f> {ji.(}

UNIDADES UNIVERSITARIAS
Assist6ncia de enfermagem ao:

bio16g atuagio d ermaqe
balhadores qt Pr

ham agravos decorrentes dos riscos ergon6micos e psicos

EDITAL ATAC 119/2019
CONVOCA(AOPARAPROVAS
A Escola de Enfermagem da Universidade de Sio Paul
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7. 1nsulinoterapia
diab6tico;

8. Sa

hinnlar

paciente com

Enfermaq
P

Concertos sabre did6tica, diferentes abordagens pedag6
nalidades. lideranqa educativa(perfil do enfermeiro

';'
ilatos e paracetamol: assistincia de enfermagem na

bdministragao de anti-inflamat6rios nio esferoidais;
9. Lftio: assist6ncia de enfermagem ao paciente com trans

0. Metabolismo 6sseo: assist6ncia de enfermagem ao

AREA: HIST6RIA DA ENFERMAGEM
Com base no conteOdo das disciplines: ERP 106 Hist6ria

da Enfermagem (Bl; ERP 133 Hist6ria da Enrermagem (B/L)
ERP5796 Introdu€ao a metodologia de pesquisa em Hist6rla da

I.A'fungio da hist6ria: a importancia da Hist6ria da Enfer-

assistincia de enfermagem ao paclente 6. Identificaqao e reflex6es sabre as postural did6tica-peda
outros aspectos. relax a cabgogicas.

dn pnfpn

candidatos. vinte e quatro horan antes da sorteio do ponte. sends
permitido exigir-se dos candidates a realizagio de outras ativida-

$ 2' : O candidate poder6 proper a substitui$o de pontos
mediatamente apes tamar conhecimento de sous enunciados. se

extender que nio pertencem ao programa do concurso, cabendo
a Comissio Julgadora deddic de plano. sabre a procedincia da

= 3e - Sorteado o ponte. inicia-se o puzo improrrogivel de
m horns de duraqio da prove

S 4' - Durant

des

l€

period utros dfermitida
hihlinnrAfi

ult menlo

7. Reabilitagio da mulder com char mamirio: uma aborda-

6. Assist6ncia de enlrmagem a mulher com cancer gine-

B. Concerto de planejamento: educational. curricubc diditico
(curse, disciplina, unidade. auld). com seus elementos funda

9. Identificaqio de problemas relacionados com o exercicio

da docincia em enfermagem na educagao professional e busca de
possiveis solu(6es;

0. Planejamento e execugio de micro aulas com temfticas
advindas do estigio na educagio professional;

Identificaqio, ref lex6es e primeiras experi6ncias em sa

de Bulb sobre o processo ensino-aprendizagem. necessirias para
nstruqio do paper didatico-pedag6gico do enfermeiro professor

na educaqao profissional em enfermagem.
AREA: C'IENCIAS SOCIALS APLICADAS A SAI)DE E ENFER

MAGEM

gicas e sl
professor

mentais:

8. Educago em saCde nos eventos adversos dos tratamentos
para mulheres com cancer gineco16gio e mamirio

9. 0 paper da enfermagem na preven(io e tratamento das

1 0. Climat6rio: novak abordagens de atengio;
1 1 . Assistincia de enfermagem em contracepqio
AREA: ENFERMAGEM EM'SAODE DA MULHER NO CICLO

REPRODUTIVO

Com base nas disciplinas
ERM 308 - Cuidado Integral a Sadde da Mulhet ERM S715

Aleitamento materno: abordagem social ERM 31 1 - Cuidado

Programa
Political pabllcas de aten$ao a sa6de da mulher;

2. O cuidado de enfermagem no puerperio
3. AssistQncia de enfermagem em contracepcao

4. Humanizaqio no processo de parte e nascimento;
5. O cuidado integral no ciclo gravidico-puerp
6. Politicos pOblicas pr6-aleitamento materno.
7. O cuidado de enfermagem a mulder em aleitamento

8. O papal da enfermagem na preven(io e tratamento das
intercorr6ncias mamirias

9. Educagio em saOde para a gestante de cisco obst6trico
habitual;

10. 0 uso da acupuntura no aleitamento materno;
Priticas complementares no dclo gravidico puerper

AREA: ASSISTENCIA A ARIAN(A E AO ADOLESCENTE
Com base nas disciplines: ERM0303 - Cuidado Integral a

Crian(a e ao Adolescents ERM0309 - Cuidado Integral a Sadde

da Crian(a e do Adolescence, ERM5717 - Assistincia Integra
Crianqa: conceituaqio te6rica. a(6es e produqio do conhecimento.
ERMS778 - Enfermagem e Familia no Cuidado da Crianga.

. O cuidado de enfermagem a crianqa hospitalizada e sua

idisCiEg

di tats

SaGdeteqral

mated

PI

$ S' - As anotag6es efetuadas durante o periods de consults
poderio ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas
papel rubricado pda Comissio e anexadas ao texts fina

$ 6' - A prove. que seri lido em sessio publica REID candidate,
deveri ser reproduzida em c6pias que servo entregues aos mem
bros da Comissio Julgadora ao se abrir a sessio.

$ 7' - Cada prove seri avaliada. individualmente. pelts mem-
bros da Comissio Julgaclora

$ 8' - 0 candidato poderi utilizar microcomputador para a
ealizaqio cla prove escrita, mediante solicitagao por escrito b

Comissio Julgadora. nos termos da Circ.SG/Co/70. de 5/9/2001
decisis da Congrega(ao da Escola de Enfermagem de Ribeirio

Preto da Universldade de Sio Paulo. em sessio de 04/04/2002
5. Na defesa publica de tele ou de texto elaborado os

!minadores levarfo em mata o valor intrlnseco do trabalho, o

domingo do assunto abordado. bem homo a contribul#o original
do candidato na area de conhecimento pertinente.

6. Na defesa pOblica de tele ou de texts serif obedecidas as

ssenta minutes. apes o sorteio. seri

2. A agro de cuidar nas civilizag6es antigas e periods cristao;
3. O cuidado dos enfermos e desvalidos no periodo cristao;
4. Precursores da enfermagem moderns;

S. Prim6rdios da enfermagem no Brasil;
6. Primeiras escolas de enfern\ahem no Brasil: a influ6ncia

francesa no modelo de enfermagem bras
7. Primeiras escolas de enfermagem no Brasil: a influ6ncia

americana no modelo de enfermagem brasileira

B. Profissionalizagio da enfermagem no Brasil;
9. Criaqao e organiza(ao da Escola de Enfermagem de Ribei

Proto-USP;

10. A Imagem social do enfermeiro sob a utica da hist6ria

1 1. A pesquisa em Hist6ria da Enfermagem no Brasi
AREA;DIdEITOAPLICADO ASADDE
Com base no conteOdo nas disciplinas: ERP 209 Direitos

Humanos em SaOde e Educacio; ERP 124 Direitos Humanos na
Area da Satlde: ERP 219 Direitos do Usufrio: dilemas e cuidados a
.bode; ERP S779 Direito a SaOde.

Direito International e a Proteqio dos Direitos Humanos;

2. Evoluqio Hist6rica e dimens6es dos Direitos Humanos
3. 0 Estado e a garantia dos direitos humanos fundamenl
4. 0 Direlto Humana a SaOde: evoluqio internacianal;
5. O Direito Humano iSaOde no Blasi
6. O Direito Humana a Educaqao: evolu(ao intemacional;
7. 0 Direito Humana a Educa$o no Brasil;

8. Direitos dos portadores de transtornos mentais no Brasil;
9. Responsabilidade utica, administrativa. evil e penal dos

profissionais e dos services de sa6de
t 0. Responsabilidade utica. administrativa, civil e penal dos

da Pnf

Proqr

Com base no conteQdo das disciplinas: ERP 1 03 Sadolagia
(B); ERP12S Aborclagem Antropo16gica de SaOde e Doenga (B);

ERP141 Sociologia (B/Ll; ERP 233 Abordagem Antropo16gica de
SaOde e Doenqa (B/L).

spade-doenqa coma proasso social;

2. Estigma e doen€a;
3. Matcadores sodais da diferenga e saOde;
4. Estratificagio social. desigualdade social

:'T

-doenQa

5. Culture. cuidado e praticas de saGde;
6. Compo,culture e sociedade

Diversidade wltural em saOde;

8. A diversidade dos sistemas de curb.
9. SaGde e doenqa na abordagem antropo16gica;

0. Antropologia. enfermagem e saOde menta

sese ou texts seri enviado a coda membro da Comissio

ilgadora. peta ments trinta dias antes da realize(ao da prova
duraqio da argui$o nio exceder6 de trinta minutes por

examinadoC cabendo ao candidato igual puzo para a resposta
havendo concordincia entre o examinador e o candidate,

podera ser estabelecido o di61ogo entry amboy, obsetvado o puzo

7. O julgamento do memorial e a avaliaqao da prova pOblica
de arguifio serif expressos mediante note global. atribuida apes

argui$o de todos os candidates, devendo refletir o desempenho
na argue(io, bem coma o m6rito dos candidates

$ 1; - O m6rito dos candidates seri julgada com base no

conjunto de suas atividades que poderio compreender;
1 - produ$o cientiflca. liter6ria. filos6fica ou artistica;
11- atividade diditica

de formaCio e orientagio de discipulos;
dudes reladonadas a presto(io de serviqos a

segutnte!

global de sessenta Ins

111- atividadc

IV - ativida

Ci6ncias sociais e Enfermagem no Brasil: rela£6es. desa-

AREA: EDUCA90 PROFESSIONAL EM ENFERMAGEM
Com base no conteOdo das disciplines: 2200041 Educagio

Profissional em Enfermagem 1; 2200095 Metodologla do Ensino
m Enfermagem 11; 2200094 Eduaqao Profissional em Enfermz

gem ll e ERP 5712 Din6mica do Relacionamento Humano.

decaf lrih PS:

fins e

P

cio profissiona nf ahem

d tissinnal:

familia;

form ndividnal letivo:

2. O cuidado de enfermagem ao rec6m-nascido e sua familia

3.A enfermagem e a promo{5o da saOde da crianga e familia
4. A integralidade do cuidado entry os diferentes niveis de

tenqao a saOde da crianga: contribuiq6es da enfermagem;
5. Politicos de saOde da crianqa: as dimens6es do cuidado de

6. A enfermagem e o cuidado da crianqa pr6-terms e sua
. A forma©o em educaqao profissional em enfermagem no

)ntexta do Sistema lJnico de SaOde (SUS)

2. Educaqio profissional em enfermagem; a constru(io do
prajeto politico pedag6gico e modelos curricul

3. Planejamento do processo ensino-aprendizagem na educa-

4. Metodologias inovadoras de ensino-aprendizagem: posse

5. A doc6ncia em educa(ao professional em enfermagem:

imites e desafiosl

AREA: PSICOLOGIA DA SA]]DE. DO DESENVOLVIMENTO E

DAEDUCA(AO
Com base no conteOdo das disciplines: ERP 139 Psicobgia

da SaOde; ERP 216 Psicologia do Desenvolvimento; ERP 225

Psicologia da Educag5o 1; ERP 314 Psicologia do Desenvolvimento;
ERP 207 Psicologia da Satlde; ERP 231 Psicologia da Educagio

I enquanto ciencia;
Psicobqia do Desenvcli$BXIHg £:t..-«"."''

fam

familia;

V - atividades profissionais, ou outras. quando for o casa;

VI . diplomas e outras dignidades universitirias.
$ 2' - A comissio julgadora considerar8, de preferencia. os

titulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas apes a

obtenqio do grau de doutor.

B. A prava de avaliaqao diditica destiny-se a verificar a

idade
fades reladonadas a presto(io de 7.Aspectos hist6ricos do cuidado a saOde da crianga e sua


