LIGA CONTRA O CÂNCER
DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

EDITAL PARA SELEÇÃO DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA III CURSO DE
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA
ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, CENTRAL DE MATERIAL E
ESTERELIZAÇÃO

O Departamento de Ensino, Pesquisa e Educação Comunitária - DEPECOM torna público, para
conhecimento dos interessados que, no período de 28 de maio a 22 de Junho de 2018, estarão abertas
as inscrições para Seleção de 20 Técnicos de Enfermagem para o III CURSO DE
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Este edital tem o propósito de oportunizar capacitação e formação de habilidades práticas para que
Técnicos de enfermagem auxiliem procedimentos cirúrgicos com domínio, conhecimento e
segurança;
b) Serão oferecidas 20 (vinte) vagas para o estágio, sendo 10 (dez) para manhã e 10 (dez) para tarde
(escolhidas por ordem de classificação).
c) O Curso terá carga horária de 350h, sendo 80h teóricas e 270h práticas, com cenários dispostos pelo
Departamento de Ensino, nas unidades Cirúrgicas da LIGA CONTRA O CÂNCER.
d) O Técnico de enfermagem deverá ter disponibilidade para o cumprimento da Carga Horária do
Curso que será de 30 (trinta) horas semanais (práticos) e 8 (oito) horas teóricas;
e) O Curso será custeado pelo aluno e terá o valor de R$ 1.080,00 (à prazo) e R$ 980,00 (à vista);
f) Não será custeado pela LIGA alimentação, estacionamento ou transporte;
g) Serão permitidas 100 inscrições para participar da prova de seleção, sendo que após o
preenchimento desta cota, as inscrições serão encerradas e os candidatos que enviarem currículo
após o preenchimento, não serão inclusos no processo seletivo.
2. INSCRIÇÃO

a) Período: 28 de maio a 22 de Junho de 2018
b) Taxa de Inscrição R$ 20,00 (Vinte reais)
c) A inscrição será realizada presencialmente. Logo, o candidato deverá deslocar-se ao DEPECOM- ,
Unidade CECAN, localizado na Avenida Miguel Castro, 1355, Dix-Sept Rosado, Natal/RN,
portando os documentos necessários: Documentação Exigida original e cópia:
 Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I).
 Carteira do COREN atual.
 Comprovante de residência
d) O candidato, ao inscrever-se, deverá ter pleno conhecimento deste edital;
e) O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no Requerimento de Inscrição.
3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
a) A seleção dos candidatos será realizada pelo DEPECOM;
b) O processo seletivo será realizado através da Prova Teórica (Eliminatória) e Análise textual
(Classificatória)

c) Caso haja empates nas classificações finais, serão analisados e avaliados os textos até 20% do
número de vagas a constar até o vigésimo quarto (24) classificado.
d) O candidato deverá realizar a prova teórica e atingir uma média igual ou superior a seis (6,0) para ir
pra próxima etapa (análise textual).
e) A nota final dos candidatos classificados será obtida através da fórmula:
NF = (PT x 0,9) + (AT x 0,1) onde:
NF = Nota Final.
PT = Nota da Prova Teórica.
AT = Nota da Avaliação Textual.
f) Ainda como critério de desempate aos 24 primeiros classificados, dar-se-á a idade do maior para o
menor.
4. DA PROVA TEÓRICA
a) A prova será aplicada no Auditório do Centro Avançado de Oncologia – CECAN (Unidade II)
situado na Avenida Miguel Castro, 1355 – Dix-Sept Rosado, Natal/RN.
b) O aluno só poderá realizar a prova portando o documento com foto recente.
c) A data e horário da prova serão no dia 25 de Junho de 2018 às 10h.
d) A prova constará de 10 questões objetivas e uma análise de Texto de tema crítico reflexivo sobre o
fazer profissional na área cirúrgica de no máximo 10 linhas;
e) O conteúdo da prova encontra-se no Anexo II.
f) Terá uma duração de 1h30min (Uma hora e trinta minutos);
g) A Prova será atribuída de nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos;
h) A Prova teórica terá caráter classificatório e eliminatório, sendo eliminados os candidatos com notas
inferiores a 6,0 (seis) pontos;
i) Alterações da data, horário ou local da prova, será objeto de comunicação prévia ao candidato pelo
DEPECOM;
j) Os candidatos poderão encaminhar recurso da prova objetiva após a divulgação dos resultados
através de solicitação por escrito com justificativa do pedido de revisão sendo enviadas para o
coordenador de ensino que em parceria com as enfermeiras coordenadoras do curso analisarão o
pedido divulgando ao candidato resultados do pedido de revisão no email: depecom@liga.org.br,
com o NOME: PEDIDO DE RECURSO INSTRUMENTAÇÃO.
5.

A ANÁLISE DE TEXTO:

a) Os candidatos com as 20 (VINTE) melhores médias e mais 4 (quatro) caso aja empate nas últimas
colocações, serão Classificados para a etapa seguinte, ANÁLISE DE TEXTO (item 5), que servirá
de critério de desempate.
b) Na Análise Textual será avaliada por conceito, sobre segurança do paciente, com critérios, a saber:
A (Domina o assunto, faz referência aos conceitos e elabora intervenções),
B (Conhece e Explana bem sobre o assunto),
C (Compreende o assunto).
- Coesão, coerência a atualização textual
6.

RESULTADO

A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 02 de Julho de 2018 através do site da LIGA
CONTRA O CÂNCER, http://www.ligacontraocancer.com.br/ensino-e-pesquisa, na ABA III Curso
de Instrumentação Cirúrgica, bem como será fixado no mural do DEPECOM à lista dos aprovados para
o curso.
7.

INÍCIO DO CURSO

a) Os 20 alunos CLASSIFICADOS deverão comparecer ao DEPECOM levando duas fotos 3x4 e a
ficha de inscrição, para confecção do crachá de identificação para o estágio. Os discentes só
deverão começar estágio após esses procedimentos cadastrais e financeiros serem efetuados junto
ao DEPECOM;
b) Com início previsto para 07/07/2018, com acolhimento pelas Coordenadoras e preceptores do
curso, distribuição de locais de estágio e entrega do manual do estagiário, orientações de boas
práticas e rotinas pelos enfermeiros.

c) O estagio ocorrerá em horário matutino (7h às 13h) ou vespertino (13h às 19h), sendo que os
candidatos poderão ser distribuídos nas três unidades da Liga (CECAN; Policlínica; Hospital
Luiz Antônio) ou em Hospital externo parceiro;
d) Ocorrerá de segunda a sexta- feira nas três unidades da LIGA no período e carga horária
determinada de 30 h (trinta horas) e 8h (oito horas) aos sábados;
e) A unidade e o(s) setor (es) que o candidato ficará será informado pelo DEPECOM no primeiro
dia de curso por meio de escala determinada e dos setores disponíveis para estágio. Será
explicado como acontecerá o estágio e o local será definido e informado aos estagiários pelo
enfermeiro coordenador.
f) Setores de estágio (Podendo haver alterações):
CECAN – CME.
Policlínica: CME, Centro Cirúrgico e Unidade de Internação Cirúrgica.
Hospital Luiz Antônio: CME, Centro Cirúrgico e Unidade de Internação Cirúrgica.
g)

O não comparecimento para inscrição dentro da data prevista será considerado como desistência
e será convocado o classificado subseqüente a partir de cinco dias após iniciados o CURSO.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Os estagiários estarão sob a coordenação do DEPECOM e supervisão direta dos enfermeiros dos setores
por onde atuarão durante o período do estágio;
b) Não haverá nenhum tipo de remuneração no período do estágio e nem será fornecido alimentação ou
transporte;
c) Os candidatos APROVADOS para assumir as vagas existentes para o III Curso e Instrumentação
deverão de 03 a 05 de julho de 2018 matricular-se junto ao DEPECOM presencialmente, após esse prazo
as vagas serão redirigidas aos suplentes;
d) Haverá uma suplência de mais quatro vagas em caso de desistência dos candidatos aprovados.
e) O estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza com o hospital.
f) Ocorrerá a extinção do estágio:
 Automaticamente, ao término do período estabelecido no Termo de Compromisso, se não houver
prorrogação pelo hospital em parceria com a Universidade.
 A qualquer tempo, por conveniência e oportunidade do DEPECOM e Gerencia de Enfermagem após
análise de algum critério não explicito neste edital.
 A pedido do estagiário.
a. Se por algum motivo seja preciso o desligamento ou desistência do estagiário o mesmo
deverá assinar um termo dando ciência do desligamento ou do pedido de desistência.
b. No encerramento do curso (programação a ser definida pelos Coordenadores) será realizada
finalização com entrega de relatório de práticas por escrito nas normas vigentes da ABNT.
g) Dúvidas referentes a esse Processo Seletivo deverão ser
depecom@liga.org.br ou através do contato 4009-5567 (DEPECOM).

encaminhadas

para

o

email

Natal/RN, 11 de junho de 2018.

Grayce Louyse Tinôco de Castro
Coordenadora de Ensino / DEPECOM

LIGA CONTRA O CÂNCER
DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DO III CURSO DE
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA

NOME DO(A) CANDIDATO(A): __________________________________________
______________________________________________________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ______________________________________________
Nº CPF ____________________ Nº RG ÓRGÃO EMISSOR / UF _________________
ENDEREÇO: __________________________________________________________
BAIRRO: ______________________ CIDADE: ______________ ESTADO: _______
CELULAR: __________________________TELEFONE: _______________________
E-MAIL: ______________________________________________________________
COREN: ____________________________________

LIGA CONTRA O CÂNCER
DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
ANEXO II – TEMAS DA PROVA ESCRITA

 Segurança do Paciente;
 Controle de Infecção Hospitalar
 Código de ética e Lei do Exercício dos Profissionais de Enfermagem.
 Semiologia e Semiotécnica

LIGA CONTRA O CÂNCER
DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
ANEXO III – CRONOGRAMA

Período de inscrição

28 de maio a 22 de Junho de 2018
Segunda à sexta em horário comercial,
sábados das 8h às 12h

Prova teórica

25 de Junho de 2018 às 10h

Resultado Inicial Prova

27 de Junho de 2018

Pedido de recurso da prova

28 de Junho de 2018

Resultado dos recursos

29 de Junho de 2018

RESULTADO FINAL

02 de Julho de 2018

Inscrição

Presencial DEPECOM (antes de iniciar o
curso)
03 de julho a 05 de julho de 2018

ACOLHIMENTO

07 de Julho de 2018

Início do curso

Às 08h

