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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

ANO 2004 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

MODALIDADE PLENA 
 
 
 

DATA (2004)                                     EVENTO 

1º a 16 de abril  Período de inscrições 

10 de maio Divulgação da relação de inscritos e do local de prova 

16 de maio Aplicação da prova escrita 

18 de maio Divulgação do gabarito da prova escrita 

19, 20 e 21 de maio Período de recursos quanto ao gabarito 

18 de junho Divulgação do resultado do Processo Seletivo 

21 a 25 de junho Matrículas 

05 de julho Início das aulas 
 

 
 

Planejamento e Execução: 
 

 

Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
ANO 2004 

CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Modalidade Plena  

 
O Diretor da Escola de Saúde Pública torna público que 

estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Público 
ao Curso Técnico de Enfermagem – Modalidade Plena. 
O referido Processo Seletivo será realizado sob a coordenação 
técnico-administrativa da Fundação de Apoio da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – FAURGS. 

1 – OBJETIVO GERAL 

 O curso objetiva a profissionalização de pessoas para atuar 
na área de enfermagem com ênfase na formação de saúde 
pública, comprometidas com a promoção da vida e com a 
humanização das ações e serviços, dignificando a prestação de 
cuidado de saúde à população, de acordo com o Sistema Único 
de Saúde. 
 
2 – PÚBLICO 

 Pessoas que possuem Ensino Médio concluído, que atuam 
ou não na área de saúde, com interesse na formação de nível 
Técnico em Enfermagem com enfoque na Saúde Pública. 
 
3 – DA DIVULGAÇÃO 

 A divulgação oficial das etapas deste Processo Seletivo dar-
se-á através de avisos afixados na Escola de Saúde Pública − 
Av. Ipiranga, 6311, Porto Alegre; na Sede da FAURGS – Av. 
Bento Gonçalves, 9500, Prédio 43609, Campus do Vale da 
UFRGS, Porto Alegre; e pela internet, no endereço 
http://www.faurgs.ufrgs.br/concursos. 
 
4 – DAS CARACTERÍSTICAS DO CURSO 

 O Curso Técnico de Enfermagem – Modalidade Plena visa 
garantir a formação na área da enfermagem, com a finalidade de 
conferir a titulação de Técnico de Enfermagem. 
 A carga horária total será de 1800 horas-aula, sendo 1200 
horas-aula de atividades teórico-práticas e 600 horas-aula de 
Prática Supervisionada, a serem realizadas nas instituições de 
saúde conveniadas. 
 
5 – DAS VAGAS 

 Serão oferecidas 30 (trinta) vagas, a serem preenchidas 
mediante Processo Seletivo Público, de acordo com as normas 
fixadas pelo presente Edital. 
 
6 – DO REGIME E DA DURAÇÃO DO CURSO 

 O curso será ministrado no período aproximado de 19 meses, 
com início previsto para 05 de julho de 2004, no horário das 19h 
às 23h.  
 
7 – DA INSCRIÇÃO 

 As inscrições estarão abertas no período de 1º a 16 de abril 
de 2004, via internet, através do endereço 
http://www.faurgs.ufrgs.br/concursos. A FAURGS disponibilizará 
computador para inscrição de candidatos que não tiverem 
acesso à internet em outro local, na sua Sede, na Av. Bento 
Gonçalves, 9500, Prédio 43609, Campus do Vale da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Bairro Agronomia, 
Porto Alegre, RS, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 
09h às 17h. 
 Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato 
deve imprimir o seu registro de inscrição e o documento para 
pagamento da taxa de inscrição, que deverá ser efetuado em 
qualquer agência bancária, até o dia 19 de abril de 2004. A 

FAURGS, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de 
pagamento com data posterior ao dia 19 de abril de 2004. 
 O candidato terá sua inscrição homologada somente após o 
recebimento, pela FAURGS, através do Banco, da confirmação 
do pagamento de sua taxa de inscrição. Como todo o 
procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato que se 
inscrever pela internet não deve remeter à FAURGS cópia de 
sua documentação. O valor da taxa de inscrição é de R$ 35,00 
(trinta e cinco reais). 

Regulamentação: 
 Não serão aceitas inscrições por via postal, fax, em caráter 
condicional, ou por outro meio que não o previsto neste Edital.  
 O candidato é responsável pelas informações prestadas no 
Requerimento de Inscrição, arcando com as conseqüências de 
eventuais erros no preenchimento desse documento. 
 A falha nas informações constantes no Requerimento de 
Inscrição tornará nula a inscrição em qualquer fase do Processo 
Seletivo. 
 O candidato que necessite algum atendimento especial para 
a realização das provas deverá fazer a solicitação POR 
ESCRITO, à FAURGS – Setor de Concursos, pessoalmente, na 
Av. Bento Gonçalves, 9500, Prédio 43609, 3º andar, Campus do 
Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre, RS, ou por SEDEX, Caixa Postal 15.039, CEP 91501-
970, Porto Alegre, RS, em até 05 (cinco) dias úteis após o 
término das inscrições, para que sejam tomadas as providências 
necessárias. 
 
8 – DA SELEÇÃO 
 O Processo Seletivo se constituirá em uma prova escrita de 
conhecimentos gerais. A prova terá 50 (cinqüenta) questões 
objetivas, todas com o mesmo valor, versando sobre os 
programas que se encontram no Anexo deste Edital, assim 
distribuídas: 
 
 
 

Conteúdo Nº questões 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 08 

Políticas de Saúde 10 

Ecologia 05 

Biologia 10 

Microinformática 07 

TOTAL 50 

 A prova escrita será avaliada numa escala de 0 (zero) a 100 
(cem) pontos. 
 Será considerado aprovado no Processo Seletivo o candidato 
que atingir, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos pontos 
desta prova. O candidato que não se enquadrar nesse critério 
será automaticamente excluído do Processo Seletivo.  
 
9 – DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 As informações relativas à data, ao local e ao horário da 
prova escrita deste Processo Seletivo serão divulgadas aos 
candidatos de acordo com o cronograma constante na primeira 
página do Manual do Candidato e em conformidade com o item 3 
deste Edital. 
 O candidato deverá comparecer ao local determinado para 
realização da prova escrita com antecedência mínima de trinta 
minutos do seu horário de início, munido de caneta esferográfica 
de ponta grossa, de tinta azul ou preta, e de documento de 
identidade com fé pública que garanta sua identificação tais 
como: Cédula de Identidade Civil ou Militar, Carteira do Trabalho, 
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Carteira Profissional ou Carteira Nacional de Habilitação, 
expedida na forma da Lei nº 9.503/97, com fotografia. Não serão 
aceitos cartões de protocolo ou outros documentos. 
 A FAURGS procederá, no dia da aplicação da prova escrita e 
durante a sua realização, como forma de identificação, à coleta 
de impressão digital de todos os candidatos. 
 Não será permitida a prestação de prova em data, local e 
horário diferentes do estabelecido, seja qual for o motivo 
alegado. Não haverá segunda chamada, em hipótese alguma. 
 Durante a realização da prova, não será permitido ao 
candidato, sob pena de anulação de sua prova: 
I - comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas 

estranhas ao Processo Seletivo; 
II - consultar qualquer espécie de livro ou apontamentos; 
III - utilizar-se de telefone celular, pager, fone de ouvido ou de 

qualquer outro aparelho eletro-eletrônico; 
IV - ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em 

casos especiais e na companhia do fiscal; 
V - portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer 

forma, o bom andamento dos trabalhos; 
VI - tratar com descortesia qualquer dos examinadores, 

coordenadores, fiscais, auxiliares ou autoridades presentes. 
 Não será permitida a permanência de acompanhante do 
candidato, ou de pessoas estranhas ao Processo Seletivo, no 
local de aplicação da prova escrita. 
 O candidato, ao término da prova escrita, entregará ao fiscal 
da sala a sua folha de respostas (folha ótica).  
 
10 – DA REVISÃO DE GABARITO  

 O prazo para pedido de revisão do gabarito das questões 
objetivas da prova escrita será de 03 (três) dias úteis, a contar do 
primeiro dia útil subseqüente ao da sua divulgação. 
 O pedido de revisão do gabarito das questões objetivas da 
prova deverá ser feito em formulário próprio, que deverá ser 
retirado e entregue  na sede da FAURGS, sita na Av. Bento 
Gonçalves, 9500, Prédio 43609, Campus do Vale da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Bairro Agronomia, 
Porto Alegre, RS, no horário das 9h às 17h. 
 Não serão considerados os pedidos de revisão formulados 
fora do prazo, de forma inadequada, ou que não contiverem os 
dados solicitados. 
 
11 – DA CLASSIFICAÇÃO 

 A classificação dos candidatos aprovados será feita na 
ordem decrescente da pontuação obtida na prova escrita. 
 O desempate entre candidatos que obtiverem a mesma 
pontuação final processar-se-á de acordo com os seguintes 
critérios: 
a) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
b) maior pontuação nas questões de Política de Saúde; 
c) maior pontuação na s questões de Biologia; 
d) maior pontuação nas questões de Matemática; 
e) maior pontuação nas questões de Microinformática; 
f) sorteio público. 
 O sorteio público, se necessário, será divulgado mediante 
Aviso, com antecedência mínima de 02 (dois) dias de sua 
realização. 
 O resultado do sorteio público será divulgado através do 
Aviso de homologação do resultado final do Processo Seletivo 
Público. 

12 – DA MATRÍCULA 

 Os candidatos selecionados para as trinta vagas oferecidas 
deverão efetuar matrícula no período de 21 a 25 de junho de 
2004, na Secretaria da Escola de Saúde Pública, Av. Ipiranga, 
6311. 
 Nesta etapa, serão exigidos os seguintes documentos: 
- ficha de matrícula preenchida;  
- original e fotocópia do Certificado de Conclusão do Ensino 

Médio; 
- original e fotocópia (frente e verso) de documento de identidade 

com fé pública que garanta sua identificação (Cédula de 
Identidade Civil ou Militar, Carteira do Trabalho, Carteira 
Profissional ou Carteira Nacional de Habilitação expedida na 
forma da Lei nº 9.503/97, com fotografia); não serão aceitos 
cartões de protocolo ou outros documentos; 

- original e fotocópia do CPF; 
- 2 fotografias 3x4. 
 
13 – LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO 

 O curso será realizado nas dependências da Escola de 
Saúde Pública do Rio Grande do Sul, na Av. Ipiranga, 6311, em 
Porto Alegre, RS. 
 
14 – TITULAÇÃO 

 Aos alunos concluintes do Curso Técnico de Enfermagem – 
Modalidade Plena será fornecido Diploma de Técnico de 
Enfermagem. 
 
15 – INFRA-ESTRUTURA 

 O curso é gratuito e mantido pela Secretaria da Saúde do 
Rio Grande do Sul. A infra-estrutura disponível será a da Escola 
de Saúde Pública do Rio Grande do Sul.  
 
16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Os programas e referências bibliográficas para a prova, 
constantes do Anexo, e o cronograma de atividades, constante 
da primeira página do Manual do Candidato, são partes 
integrantes deste Edital. 
 A inscrição do candidato importará no conhecimento das 
instruções deste Edital e na aceitação tácita das condições nele 
contidas, tais como se acham estabelecidas. 
 
 
  Porto Alegre, __ de março de 2004. 
 
 

     Mário Roberto da Silveira, 
  Diretor da Escola de Saúde Pública 
           do Rio Grande do Sul. 
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ANEXO 
 

PROGRAMAS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Ortografia. Sistema oficial vigente. Relações entre fonemas e 
grafias. Acentuação.  
Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de  
palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal.  
Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equiva-
lência e transformação de estruturas. Concordância nominal e 
verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 
Interpretação de textos: Leitura e compreensão de textos. Infor-
mações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de 
coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

 
MATEMÁTICA 

 
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais e 
reais. Operações e propriedades. 
Razões e proporções: regra de três; porcentagem; juros simples. 
Funções: conceito, domínio, imagem, gráfico. Função linear, 
quadrática, exponencial e logarítmica. 
Geometria: elementos, área e perímetro de triângulos, quadrilá-
teros e círculos. Áreas de superfície e volumes de prismas e 
cilindros. 
Sistemas de medidas: medida de tempo; sistema métrico deci-
mal; sistema monetário brasileiro. 
Probabilidade: contagem; permutações, arranjos e combinações. 
Conceitos básicos da probabilidade. Probabilidade e eventos 
independentes. 

 
POLÍTICAS DE SAÚDE 

 
Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, 
financiamento, diretrizes e princípios. Indicadores de Saúde. 
Seguridade social. Vigilância à saúde. Vigilância sanitária. 
Vigilância epidemiológica. Atenção à saúde da família. Atenção à 
saúde ao longo do ciclo vital. Saneamento comunitário. 
Participação popular, controle social e agentes de saúde. 
Conselho de saúde. Conferência de saúde. Organização de 
comunidades. 
 
Bibliografia recomendada 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 

Porto Alegre: CORAG, 1988. 
BRASIL. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica 

da Saúde. 
BRASIL. Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990.  
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. O SUS e o controle social: 

guia de referência para conselheiros municipais. Brasília: 
Ministério da Saúde, 1998. 

BRASIL. SUS É LEGAL: legislação federal e estadual. Porto 
Alegre, out./2000. 

ECOLOGIA 
 
Ecossistemas. Populações e Comunidades. Adaptações dos 
seres vivos e relações ecológicas. Equilíbrio ecológico e 
magnificação trófica. Ar, água e solo: o problema da poluição nos 
centros urbanos. A problemática do lixo. 
 

Bibliografia recomendada 
SCARLATO, Francisco Capuano; PONTIN, Joel Arnaldo. O 

ambiente urbano. Série meio ambiente. São Paulo: Atual, 
1999. 

SOARES, José Luís. Biologia no terceiro milênio, 3:seres 
vivos, evolução, ecologia. São Paulo: Scipione, 1999. 

 
BIOLOGIA 

 
O ser humano e o seu ambiente. Ecologia e epidemiologia. O 
corpo humano como sistema. Crescimento e desenvolvimento 
humanos. A história natural das doenças. Noções sobre o 
mecanismo de transmissão das doenças. Inter-relação: homem-
ambiente-agente patogênico. Noções sobre doenças 
transmissíveis e infecciosas mais comuns. Lixo: separação, 
reciclagem, destino e prevenção. Educação e saúde, higiene e 
profilaxia. Epidemia, endemia e pandemia. Conceitos e 
aplicabilidade do processo saúde/doença. Promoção da saúde e 
prevenção de doenças. A comunidade: responsabilidade do 
indivíduo na comunidade. 
 
Bibliografia recomendada 
ANDRADE, Manuel Correia de. O desafio ecológico: utopia e 

realidade. São Paulo: HUCITEC, 1994. 
MORAES, Ilara Hammerli Sozzi de. Informações em saúde: da 

prática fragmentada ao exercício da cidadania. São Paulo- 
Rio de Janeiro: HUCITEC-ABRASCO, 1994. 

SILVA, Marco I. B. Texto e testes de programa da saúde. Porto 
Alegre: Sagra, 1979. 

SUS-RS: Descentralizando e democratizando o 
conhecimento: coletânea de legislação do sistema único 
de saúde/SUS. Porto Alegre, s.n.t. 

 

 

MICROINFORMÁTICA 
Sistema Operacional Microsoft Windows 98: características e 
ambiente de trabalho; programa Windows Explorer; programas 
do Painel de Controle. Conceitos sobre vírus de computador, sua 
prevenção e tratamento. Aplicativo Microsoft Office 97: Word 97, 
Excel 97. Aplicativo Microsoft Outlook Express 5. Navegador 
Microsoft Internet Explorer versão 5. 


