Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Enfermagem
Departamento de Enfermagem Básica
Curso de Especialização em Assistência de Enfermagem de Média e Alta
Complexidade- CEAEMAC
A Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que no
período de 12 de Dezembro de 2016 a 02 de Fevereiro de 2017 estarão abertas as
inscrições para admissão ao Curso de Especialização em Assistência de Enfermagem
de Média e Alta Complexidade, na modalidade presencial com 05 (cinco) áreas de
concentração: Enfermagem em Cardiologia e Hemodinâmica, Enfermagem em Cuidados
Paliativos, Enfermagem em Estomaterapia, Enfermagem em Doação e Transplantes de
Órgãos e Tecidos, Enfermagem em Terapia Intensiva. I – Das Vagas – Serão ofertadas
12 (doze) vagas para cada área de concentração, totalizando 60 (sessenta) vagas para
ingresso no 1º semestre de 2017. II – Da Inscrição - As inscrições serão feitas no site:
www.fundep.ufmg.br ou diretamente no posto de atendimento da FUNDEP (de segunda a
sexta-feira, no horário de 08:00 às 17:00 horas, exceto em feriados e recessos
acadêmicos) localizado na Av. Presidente Antonio Carlos 6.627 – Praça de Serviços –
Loja 7 – Campus UFMG - Pampulha – BH/MG - CEP 30.270-901 onde os documentos
deverão ser entregues pessoalmente até o dia 02/02/2017 às 17:00 horas ou por meio
dos correios, via sedex 10, desde que a data de postagem ocorra até o dia 02/02/2017.
Informações complementares aos candidatos serão disponibilizadas pelos sites
www.fundep.ufmg.br e www.enf.ufmg.br, pelo email ceeh@enf.ufmg.br ou, ainda, pelo
telefone 3409-8018 (09:00 às 13:00 e de 14:00 às 16:00 horas). O valor da inscrição é de
R$80,00. Para se inscrever o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: a)
02 cópias da cédula de identidade, 02 cópias do CPF, 02 cópias do registro no Órgão
Profissional em Enfermagem – COREN, e 02 cópias da certidão de nascimento ou
casamento, b) Curriculum vitae documentado com os respectivos comprovantes:
diplomas e títulos; atuação profissional; publicações de artigos e resumos (dos últimos
cinco anos), participação em cursos e eventos (nos últimos cinco anos), numerados e
encadernados de acordo com a ordem de apresentação no Curriculum vitae. O candidato
deverá anexar ao Curriculum vitae a carta de liberação da instituição com anuência da
chefia para que realize o curso na área de interesse, comprovação de experiência na área
pretendida e declaração comprobatória, caso atue na área c) 03 fotos 3X4 (idênticas) d)
02 cópias do histórico escolar; e) 02 cópias do diploma de graduação em Enfermagem
(frente e verso), expedido ou revalidado por estabelecimento oficialmente reconhecido ou
declaração recente, no máximo 06 (seis) meses, com data da ocorrência da colação de
grau (não será aceita declaração com data de previsão da colação de grau); f) 02 cópias
do comprovante de endereço g) comprovação de estar em dia com as obrigações
militares e eleitorais no caso de ser candidato brasileiro e no caso de candidato
estrangeiro os exigidos pela legislação específica, além de comprovação de domínio
instrumental da língua portuguesa. A certidão de quitação eleitoral pode ser emitida pelo
site http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral. Só serão
aceitas as inscrições com documentação completa. III – Da Banca Examinadora: A
Banca examinadora será constituída por área de concentração composta por no mínimo,
dois docentes do curso. IV – Da Seleção – A seleção constará de: a) análise de
Currículum Vitae e seus comprovantes (eliminatória), valorizando a inserção e o tempo de
atuação na área da especialidade pretendida e atividades de educação permanente
realizadas; b) entrevista (classificatória), valorizando a compreensão do candidato quanto
à inserção social do enfermeiro, relação do curso com a prática profissional e
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disponibilidade para as atividades curriculares e complementares. A data, o local e o
horário da entrevista serão afixados no hall do 2º andar da Escola de Enfermagem da
UFMG e no site www.enf.ufmg.br. A seleção dos candidatos será nos dias 13, 14 e 15 de
Fevereiro de 2017. À análise do Curriculum Vitae e dos documentos comprobatórios será
atribuída nota de 0 (zero) a 100 (cem), sendo eliminado o candidato que não obtiver 50
(cinqüenta pontos); a entrevista é classificatória e ela será atribuída nota de 0 (zero) a 100
(cem). A nota final será a média das notas obtidas no Curriculum vitae e na entrevista. As
vagas serão preenchidas pela ordem de classificação dos candidatos, dentro do limite de
vagas de cada área de concentração. No caso de empate será classificado o candidato
que tenha obtido a maior nota na análise do Curriculum Vitae, em seguida permanecendo
o empate, será considerado o maior tempo de atividade exercida na área de concentração
pleiteada e em outra área de enfermagem, nessa ordem. V – Do Resultado Final - Os
resultados serão divulgados com a indicação das notas atribuídas a cada candidato,
ordenadas pela seqüência decrescente das notas apuradas nas etapas de análise de
Currículum Vitae e entrevista, por área de concentração. Encerrada a seleção, os
candidatos inscritos poderão ter acesso aos documentos nos quais foram registrados os
critérios e pontuações a que fizeram jus no processo seletivo, cabendo recurso até o 10º
(décimo) dia após a divulgação dos resultados, conforme normas da UFMG o que será
feito em local público e visível, junto a secretaria do Curso de Especialização em
Assistência de Enfermagem de Média e Alta Complexidade (CEAEMAC) e no site
www.enf.ufmg.br, no dia 16 de Fevereiro de 2017 VI - Do Registro e Matrícula. Para
efetuar o registro acadêmico na UFMG, o candidato aprovado deverá no período de 17 de
fevereiro de
2017 a 23
de fevereiro
de 2017
acessar o site
https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio e preencher a ficha de Cadastro. O DRCA tomará
as providências para efetuar o Registro Acadêmico após o recebimento da documentação
completa dos candidatos selecionados, na forma exigida (cópias legíveis e sem rasuras) e
do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio pelo candidato classificado. A
documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria do
Curso até a data 24/02/2017. Candidatos estrangeiros deverão apresentar à Secretaria
do Curso, até o último dia definido para a realização do cadastro prévio, o Registro
Nacional de Estrangeiros, ou passaporte com Visto Permanente ou Visto Temporário de
estudante válido, e documento que comprove filiação. De acordo com o disposto no art.
39, § 2º, do Regimento Geral da UFMG (cada aluno terá direito a um único registro
acadêmico, correspondente a uma só vaga no curso em que foi admitido na UFMG). Para
a realização da matrícula os candidatos aprovados deverão comparecer à Secretaria do
curso (CEAEMAC) da Escola de Enfermagem da UFMG, em período a ser divulgado pela
referida Secretaria, de 09:00 às 16:00 horas. Os candidatos excedentes poderão ser
convocados para o preenchimento das vagas, segundo a lista de classificação dos
mesmos. A matrícula do candidato excedente deverá ser efetuada no prazo de 24 horas.
Passado esse prazo o próximo candidato da listagem dos excedentes será convocado. O
curso será oferecido com cobrança de mensalidade. Nos termos da Resolução Nº
07/2004 do Conselho Universitário da UFMG, 10% (dez por cento) das vagas serão
reservadas à participação gratuita de candidatos carentes e de servidores estatutários da
UFMG, e que estejam exercendo a função de enfermeiro. Após aprovação, o candidato
selecionado poderá habilitar-se à participação gratuita, desde que seja classificado como
carente pela avaliação da FUMP (site: www.fump.ufmg.br) ou selecionado pela PróReitoria de Recursos Humanos, caso seja servidor estatutário. O número de bolsas
concedidas será dividido entre o segmento servidor e o segmento comunidade externa.
Vagas não preenchidas por um segmento serão oferecidas ao outro. No caso de vaga
única ou em número ímpar, será priorizado o segmento servidor da UFMG. Será
necessário o preenchimento de 45 (quarenta e cinco) vagas para que o Curso seja
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oferecido Os documentos dos candidatos não selecionados no processo seletivo não
procurado após 30 dias da data do final do recurso, serão automaticamente destruídos.
Os casos não previstos nesse edital serão decididos pela Coordenação do Curso de
Especialização em Assistência de Enfermagem de Média e Alta Complexidade da UFMG.
Belo Horizonte, 25 de Novembro de 2016.

Profa. Dra. Eliane Marina Palhares Guimarães
Diretora da Escola de Enfermagem da UFMG
Profa. Dra. Eline Lima Borges
Coordenadora do Curso de Especialização em Assistência de Enfermagem de Média e
Alta Complexidade

EXTRATO DE EDITAL
A Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais FAZ SABER que
no período de 12 de dezembro de 2016 a 02 de Fevereiro de 2017 estarão abertas as
inscrições para admissão ao Curso de Especialização em Assistência de Enfermagem
de Média e Alta Complexidade, na modalidade presencial com 05 (cinco) áreas de
concentração: Enfermagem em Cardiologia e Hemodinâmica, Enfermagem em
Cuidados Paliativos, Enfermagem em Estomaterapia, Enfermagem em Doação e
Transplantes de Órgãos e Tecidos, Enfermagem em Terapia Intensiva. – sendo 12
(doze) vagas para cada área de concentração, totalizando 60 (sessenta) vagas.
Inscrições: www.fundep.ufmg.br ou diretamente no posto de atendimento da FUNDEP
localizado na Av. Antônio Carlos, 6627- Praça de Serviços - Loja - 07 – Belo Horizonte MG - Cep: 31270-901 - Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira (exceto
feriados e recessos acadêmicos), das 9h às 17h. A seleção dos candidatos será nos
dias 13, 14 e 15 de Fevereiro de 2017e constará de: a) análise de Curriculum Vitae e
b) entrevista. O Edital, na íntegra, poderá ser acessado em www.enf.ufmg.br ou
www.fundep.ufmg.br. INF. ceeh@enf.ufmg.br ou 3409-8018 (09:00 às 13:00 e de 14:00
às 16:00 horas). Belo Horizonte, 25 de novembro de 2016. Profa. Dra. Eliane Marina
Palhares Guimarães, Diretora da Escola de Enfermagem.
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