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A Coordenação do Curso de Enfermagem da Regional Jataí leva ao conhecimento do 

corpo discente as normas de seleção a Monitoria Voluntária para a disciplina abaixo 

especificada: 

DISCIPLINA Nº DE VAGAS 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 01 - voluntária 

 
 1. Disposições gerais: 

1.1 – Somente poderão inscrever-se alunos do Curso de Enfermagem ou Fisioterapia 
deste Campus, que tenham sido aprovados na respectiva disciplina, com média igual ou 
superior a 6,0 (seis). 
1.2 – Os candidatos deverão ter disponibilidade para 12 horas de trabalho semanais. 
1.3 – Uma vez aprovado, o candidato prestará trabalho de monitoria na disciplina de APH, 
sob supervisão do Professor Orientador, desde que dentro de sua carga horária de 
trabalho. 
1.4 – O candidato poderá direcionar seus estudos para esta seleção, utilizando roteiro de 
conteúdos especificados neste edital. 
1.5 – Os candidatos deverão apresentar-se no local e data da prova munida de Carteira 
de Identidade. 
 
2. Da inscrição (conforme EDITAL COMPLEMENTAR DA UNIDADE ACADÊMICA 

ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE) 

2.1. A inscrição implica no conhecimento e na aceitação das condições estabelecidas no 
Edital específico de monitoria 2018. 
2.2. O candidato poderá concorrer a mais de uma vaga, desde que possua os requisitos 
necessários e as datas da seleção das vagas pleiteadas não coincidam; 
2.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente via SIGAA, no período especificado no 
edital. 
SIGAA Portal Discente Monitoria Inscrever-se em Seleção de Monitoria 
Buscar oportunidades Monitoria 
 

3. Do Processo de Seleção: 

3.1 – Do processo de seleção será realizado no Laboratório em frente a coordenação do 
curso de Enfermagem, Unidade Jatobá, sob a responsabilidade de dois docentes do 
curso  (o coordenador da disciplina e outro professor convidado a compor a banca) em 
apenas 1 etapa: 
a) Etapa 1: Prova Escrita, em caráter eliminatório e classificatório.  

b) Etapa 2: Arguição. 
3.2. Todas as etapas do exame de seleção ocorrerão no dia 04 de abril de 2018, 14h 
3.3. Será considerado aprovado(a) na etapa única o candidato que obtiver a maior nota 
na Prova Escrita, desde que seja igual ou superior a 6,0 (seis) pontos.  



3.4. A nota final do candidato será obtida mediante a nota da etapa única conforme o 

processo de seleção, deste Edital.  
3.5. – A prova escrita será realizada no dia 04 de abril de 2018 com início às 14h e 
término às 16h, com duração de 2 horas, no Laboratório de Enfermagem, em frente a 
coordenação do curso. 
3.6 – A ausência do candidato implicará em sua desclassificação. 
3.7 – A prova escrita constará de questões que avaliem o nível de conhecimento acerca 
do Atendimento pré-hospitalar.  
3.8 – Não será autorizada troca de materiais durante a prova, de maneira que o candidato 
deverá ter posse caneta azul ou preta. 
3.09 – Questões rasuradas ou respondidas a lápis, serão anuladas. 
3.10 – Em caso de empate, serão utilizados como critérios de desempate: 

◦ 1º – Média na disciplina de APH; 
◦ 2º – Maior disponibilidade de tempo 
◦ 3º – Idade. 

3.12 - Interposição de recursos 
Após a divulgação do resultado final, o candidato que discordar do mesmo terá o prazo de 
24 (vinte e quatro) horas para interpor recurso, por escrito, à comissão de seleção. 
3.13 – Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de 
Enfermagem. 

 
Jataí (GO), 26 de março de 2018. 

 

 

Profa Dra Giulena Rosa Leite 

Coordenadora da disciplina APH  

UAECS-RJ/UFG/UFG 



ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA ESCRITA DA SELEÇÃO DE 

MONITORIA 

Disciplina: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

1. Biossegurança.  

2. Rede hierarquizada dos serviços de saúde (SUS e APH em Jataí). Rede de urgência e 

emergência. 

3. Princípios fundamentais de Primeiros Socorros / Atendimento Pré-Hospitalar.  Perfil e 

funções do socorrista. Avaliação da cena 

4. Avaliação inicial da vítima de TRAUMA. Suporte básico de vida em emergências 

traumáticas. 

5. Parada Cardiorrespiratória e Reanimação Cardiopulmonar Cerebral. Suporte básico de 

vida em emergências clínicas. 

6. Obstrução das vias aéreas por corpo estranho (OVACE). Suporte básico de vida em 

emergências clínicas. 

7. Acidente de Trânsito. Mecanismo e biomecânica do Trauma.  

8. Quase Afogamento 

9. Acidente com animais peçonehntos 

10. Queimaduras  
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