
 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

Aprovado pela Resolução Nº1789 - CONSEPE, de 6 de novembro de 2018 

 

EDITAL PPPGI Nº. 12/2019- Retificado em 08/05/2019 

 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, comunica aos interessados que estarão 

abertas, no período de 20/03 a 14/05/2019 no horário das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 

17h00 na Secretaria do Departamento de Enfermagem localizada no Centro Pedagógico 

Paulo Freire, Sala 107, Asa Sul, na Avenida dos Portugueses Nº.1966, Cidade Universitária 

Dom Delgado - Vila Bacanga, São Luís – Maranhão, as inscrições para seleção ao Curso de 

Especialização Enfermagem Obstétrica, em convênio com o Ministério da Saúde 

obedecendo aos seguintes requisitos:  

I – CLIENTELA: O curso se destina aos profissionais portadores de diploma de curso 

superior em Enfermagem, que sejam contratados como Enfermeira/Enfermeiro e atuem 

como Enfermeira/Enfermeiro em Maternidades Públicas ou conveniadas com o Sistema 

Único de Saúde (SUS) do Estado do Maranhão aderidas à Rede Cegonha, 

Enfermeira/Enfermeiro que atuem na Rede Básica do Sistema Único de Saúde, na área de 

Atenção à Saúde da Mulher do SUS/MA, Enfermeiras/Enfermeiros portadores de diploma de 

graduação em Enfermagem, reconhecidos pelo MEC, com interesses na área de 

Enfermagem Obstétrica. 

II – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO      

a) Cópia do Diploma (frente e verso) de Conclusão do Curso de Graduação em 

Enfermagem, ou documento expedido pela Coordenação do Curso, referindo que o 

candidato já concluiu a graduação e que está  aguardando  expedição do diploma. 

b) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 

c) 01 (uma) foto 3X4 recente; 

d) Cópia de registro e regularidade como enfermeira/o no Conselho Regional de 

Enfermagem (COREN) 

e) Ficha de Inscrição (Apêndice 1); 

f) Cópia da Certidão de Casamento para candidatas do sexo feminino nos casos em 

que os títulos e documentos estejam com o nome de solteira e a portadora for 

casada. 



 
g)  Carta de apresentação e declaração de anuência do dirigente da instituição à qual 

está vinculado expressando liberar/adequar a escala da/o enfermeira/o para 

atividades presenciais (Apêndice 4); 

h) Plano de atuação na assistência ao parto a ser desenvolvido pelo candidato, 

assinado pelo candidato e pelo gestor/diretor da maternidade, com no máximo uma 

lauda; 

i) Documento comprobatório da contratação do candidato como Enfermeiro da 

maternidade em que atua; 

j) Cópia do histórico escolar do curso de graduação; 

k) Curriculum vitae padronizado devidamente comprovado; 

l) Termo de compromisso assinado pelo candidato (Apêndice 5). 

m)  Comprovante de vínculo empregatício emitido pelo SIGAA para os servidores da 

UFMA. 

n) Prova de quitação eleitoral; 

o)  Prova de quitação com o serviço militar para o candidato brasileiro do sexo 

masculino; 

1) Os portadores de títulos de curso superior e/ou graduação obtidos no exterior deverão 

apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado 

internacional.    

2) As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 

instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário 

de forma completa e legível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

OBSERVAÇÃO: As inscrições poderão ser feitas: 

a) Diretamente na Secretaria do Departamento de Enfermagem de segunda a sexta feira no 

horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas;  

b) Por procuração respeitando os prazos definidos nesse Edital. A procuração pode ser 

particular com firma reconhecida em cartório;  

c) Inscrição pelo correio: Será admitida inscrição por correspondência, desde que a 

documentação necessária seja postada, com Aviso de Recebimento (AR), até o 

dia 12/04/2019,  via SEDEX para o seguinte endereço: Departamento de Enfermagem, 

Centro Pedagógico Paulo Freire, Sala 107, Asa Sul, na Avenida dos Portugueses 

Nº.1966, Cidade Universitária Dom Delgado - Vila Bacanga, São Luís – MA, CEP: 65065-

545. 



 
c.1) A UFMA/DEENF não se responsabilizará por documentação não recebida devido a 

fatores de ordem técnica operacional, greves, sinistro, extravio ou qualquer outro fator 

que impeça a entrega do envelope. 

c.2) A responsabilidade pelos envelopes encaminhados pelo serviço de encomendas 

expressa é inteiramente do candidato. 

c.3) Não haverá, sob qualquer pretexto, entrega de documentação provisória, condicional 

ou extemporânea, assim como por fac-simile (fax) ou correio eletrônico. Não será 

recebida, sob qualquer hipótese, documentação avulsa.   

III – NÚMERO DE VAGAS: são ofertadas até 17 (dezessete) vagas. 15 se destinam para a 

comunidade que sejam portadores do diploma de curso superior em Enfermagem, que 

sejam contratados como Enfermeira/Enfermeiro e atuem como Enfermeira/Enfermeiro em  

Maternidades Públicas ou conveniadas com o Sistema Único de Saúde (SUS) do estado do 

Maranhão,  aderidas à Rede Cegonha; 2 vagas adicionais destinadas para servidores 

efetivos e ativos do quadro da UFMA, portadores do diploma de curso superior em 

Enfermagem, e que comprovem seu vínculo com a UFMA.    

Caso o número de vagas reservadas para os servidores efetivos e ativos do quadro da 

UFMA não seja preenchido em sua totalidade ou parcialidade, a(s) vaga(s) não 

preenchida(s) será(ão) destinada(s) à comunidade respeitando a ordem de classificação do 

resultado final.  

IV – CARGA HORÁRIA DO CURSO: O curso terá carga horária de 705 horas, com duração 

de quinze meses, na modalidade de ensino presencial. A periodicidade de aulas será 

quinzenal, aos finais de semana (quinta-feira de 18:00 às 22:00hs, sexta-feira de 14:00 às  

22:00, sábado de 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 e domingo de 8:00 às 12:00). 

V- FINANCIAMENTO: o curso é financiado pelo Ministério da Saúde/Governo Federal e não 

serão cobradas quaisquer taxas ou mensalidades dos alunos. 

VI - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

a) A lista dos candidatos cujas inscrições foram homologadas será divulgada no dia 

15.05.2019 no endereço eletrônico da UFMA: www.ufma.br e www.pppg.ufma.br e 

também no mural do Departamento de Enfermagem; 

b) Os recursos quanto a homologação das inscrições poderão ser entregues na 

Secretaria do Departamento de Enfermagem no período de 16 a 17.05.2019 das 

8h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 horas por meio de requerimento 

fundamentado e assinado pelo candidatado; 

http://www.ufma.br/
http://www.pppg.ufma.br/


 
c) A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 20.05.2019 

VI – SELEÇÃO    

A seleção será realizada em 02 (duas) etapas: prova escrita e análise do curriculum lattes 

 

1.PRIMEIRA ETAPA: consistirá na realização de prova escrita de conhecimento específico 

de caráter eliminatório. A prova escrita será realizada no dia 21/05/2019 com duração de 03 

(três) horas das 14h00 às 17h00 na Sala 109/110 (Mini Auditório) Asa Sul do Centro 

Pedagógico Paulo Freire. O candidato deverá chegar ao local da prova com 30 (trinta) 

minutos de antecedência, portando documento com foto, Comprovante de Inscrição e 

caneta esferográfica azul ou preta. 

1.1 Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:  

a) Faltar ou apresentar-se no local da prova após o horário estabelecido neste Edital. O 

candidato não poderá ingressar na sala da prova após a mesma ter iniciado; 

b) Portar na sala de realização das provas livros ou similar, realizar consulta 

bibliográfica, eletrônica ou de qualquer natureza; 

c) Respostas da prova com lápis ou similar. No caso em que forem assim registradas, 

as respostas serão desconsideradas pela Comissão de Seleção;  

d) Não realizar sua identificação na capa da prova que deve constar SOMENTE o 

número de inscrição do candidato. 

 

1.2 AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA:  

a) A prova será do tipo discursiva e versará sobre a temática Cuidado de Enfermagem 

à Mulher na Gestação, Parto e Pós-parto e Cuidado ao Recém-Nascido a partir das 

referências apresentadas no Apêndice 3 deste Edital. Será considerado aprovado o 

candidato que obtiver nota igual ou maior que 7,0 (sete);  

b) A prova escrita será julgada a partir dos seguintes critérios: Delimitação e 

profundidade do conteúdo – 4,0 pontos; Coerência e coesão textual – 3,0 pontos; 

Uso correto da língua portuguesa – 3,0 pontos. 

 

1.3 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA 

O resultado da primeira etapa da seleção será divulgado no dia 24/05/2019 nos sites da 

UFMA www.ufma.br e www.pppg.ufma.br e também será afixado no mural do 

Departamento de Enfermagem.  

 

http://www.ufma.br/
http://www.pppg.ufma.br/


 
1.4 RECURSO 

a) O candidato poderá entrar com recurso para essa etapa do processo de seleção nos 

dias 27 e 28.05.2019 por meio de requerimento dirigido à Comissão de Seleção e 

devem ser entregues no mesmo local em que realizou a inscrição; 

b) A Comissão de Seleção terá dois dias úteis para julgar os recursos e publicar o 

resultado da primeira etapa do processo de seleção no dia 29.05.2019.  

 

2. SEGUNDA ETAPA:  

 A Segunda Etapa corresponderá à pontuação do Curriculum Lattes a partir dos critérios e 

pontos definidos no Apêndice 2 deste Edital. O curriculum deverá ser entregue  no Modelo 

Lattes atualizado e registrado na Plataforma Lattes do CNPq, impresso em UMA VIA. Para 

efeito da seleção será considerada a produção científica referente aos últimos seis anos 

(2013 a 2018), enquanto as atividades de formação e profissional serão consideradas 

independente do período. Deverão ser apresentados comprovantes (cópias) de todas as 

atividades descritas e como consideradas no Apêndice 2. Somente serão consideradas as 

atividades devidamente comprovadas.  

a) A análise de currículo do candidato será feita atribuindo-se pontos aos itens descritos 

no Anexo 4 deste Edital. A pontuação do currículo do candidato (Pont.) será 

padronizada para uma escala de 40 a 100, sendo atribuída a nota 100 ao currículo com 

maior pontuação (Pont. Max) e 40 ao currículo com menor pontuação (Pont. Min). Para 

padronização da nota do currículo será empregada a seguinte fórmula:  

 
                     Nota padronizada = 40 + 60 x (Pont. – Pont. Min) 

                     (Pont. Max – Pont. Min) 
 

Observação: A nota padronizada resultante da fórmula acima será dividida por 10. 

 

2.1 JULGAMENTO DOS TÍTULOS  

Será realizado nos dias 29.05.2019 a partir dos critérios divulgados no Apêndice 2 deste 

Edital.  

 

2.2 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SEGUNDA ETAPA 

O resultado da segunda etapa da seleção será divulgado no dia 30/05/2019 no site da 

UFMA: www.ufma.br e www.ppg.ufma.br e também será afixado no mural do 

Departamento de Enfermagem.  

 

2.3 RECURSO DA SEGUNDA ETAPA  

http://www.ufma.br/
http://www.ppg.ufma.br/


 
O candidato poderá entrar com recurso para essa etapa do processo de seleção nos 

dias 31/05 e 03.06.2019 por meio de requerimento dirigido à Comissão de Seleção e 

devem ser entregues no mesmo local em que realizou a inscrição. A Comissão de 

Seleção divulgará o resultado dessa etapa no dia 04.06.2019.  

VIII – CLASSIFICAÇÃO:  

A nota final do candidato será dada pela média ponderada das notas atribuídas a prova 

escrita com peso 6 e a do Curriculum Lattes com peso 4 e será divulgada no dia 

04.06.2019.  

Observação: os candidatos poderão contestar o resultado da Classificação nos dias  

05 a 06.06.2019 por meio de requerimento dirigido à Comissão de Seleção que deve 

ser entregue no mesmo local onde realizou a inscrição. A Comissão publicará o 

resultado final após julgamento dos recursos até as 16h00 do dia 07.06.2019. 

IX – EMPATE  

No caso de empate em notas serão adotados os seguintes critérios para desempate:  

a) Maior nota na prova escrita; 

b) Maior pontuação no Curriculum Lattes; 

c) Maior coeficiente de rendimento constante no Histórico Escolar do Curso de 

Graduação; 

d) Maior idade considerando dia, mês e ano de nascimento. 

Observação: Caso haja empate entre os candidatos aprovados e que um deles tenha 

idade igual ou maior que 60 anos (sessenta), essa condição será considerada o 

primeiro critério para desempate.  

X– RESULTADO  

O resultado do processo de seleção será divulgado até o dia 07/06/2019 nos sites da 

UFMA  www.ufma.br e www.pppg.ufma.br e também será afixado no mural do 

Departamento de Enfermagem.  

XI– MATRÍCULAS   

a) Os candidatos selecionados serão matriculados no período de 10 a 12/06/2019 no 

horário das 14h00 às 17h00 na Secretaria do Departamento de Enfermagem 

localizado na Sala 107 Asa Sul do Centro Pedagógico Paulo Freire localizado na 

Avenida dos Portugueses 1966, Cidade Universitária Dom Delgado, São Luís – MA; 

b) Os aprovados no processo seletivo deverão efetuar a matrícula por meio do 

preenchimento da Ficha de Matrícula (Apêndice 6);       

http://www.ufma.br/
http://www.pppg.ufma.br/


 
c) Os candidatos aprovados que não puderem comparecer pessoalmente à Secretaria 

do Departamento de Enfermagem poderão se matricular por procuração ou por 

correspondência via SEDEX anexando a esta a Ficha de Matrícula preenchida. A 

procuração pode ser particular com firma reconhecida em cartório. A data da 

postagem deverá respeitar a data limite para matrícula. 

XII – INICIO DO CURSO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO  

O início do Curso está previsto para o dia 14 de junho de 2019 em sala a ser definida 

pela Administração do Centro Pedagógico Paulo Freire.  

 

XIII – CRONOGRAMA  

DATA ATIVIDADE HORÁRIO 

20.03 a 14.05.19 Período de Inscrições 
8h00 – 12h00 

14h00 – 17h00 

15.05.19 Divulgação da homologação das inscrições Até as 18h00 

16.05.a 17.05.19 
Recursos relativo a lista de homologação das 
inscrições 

8h00 – 12h00 

14h00 – 17h00 

20.05.19 Lista final das inscrições homologadas Até as 18h00 

21.05.19 Prova Escrita 14h00 – 17h00 

 24.05.19 Divulgação do resultado da prova escrita Até as 18h00 

27 e 28.05.19 Recebimento de recursos da prova escrita 
8h00 – 12h00 

14h00 – 17h00 

29.05.19 
Divulgação do resultado da prova escrita após 
análise dos recursos  

Até as 18h00 

29.05.19 
Julgamento de Títulos (Avaliação do Curriculum 
Lattes) 

8h00 – 12h00 

14h00 – 17h00 

30.05.19 Divulgação das notas da prova de títulos Até as 18h00 

31/05 e 
03.06.2019 

Recursos para contestação da nota da prova de 
títulos 

8h00 – 12h00 

14h00 – 17h00 

04.06.19 
Divulgação da nota da prova de títulos após 
análise de recursos 

Até as 16h00 

04.06.19 
Divulgação do resultado final do certame (soma 
das notas 1 e 2) 

Até as 18h00 

05 a 06.06.2019 Recursos para contestação do resultado final 
8h00 – 12h00 

14h00 – 17h00 

07.06.2019 
Divulgação do Resultado Final após análise de 
recursos 

 



 

10 a 12.06.2019 Matrículas 
8h00 – 12h00 

14h00 – 17h00 

14.06.2019 Início das aulas (Aula Inaugural) 9h00 

                                                                                                                                                     

XIV -INFORMAÇOES GERAIS  

1. A prova escrita será corrigida por dois (02) examinadores que, de forma independente, 

atribuirão notas aos candidatos. Caso as notas sejam diferentes em mais de 1,5 pontos 

será feita uma terceira avaliação. Neste caso prevalecerá a média das duas maiores 

notas. O Curriculum Lattes será avaliado por um único examinador. A nota final será a 

média aritmética das duas (2) notas: prova escrita e Curriculum Lattes. Para o cálculo da 

média aritmética serão consideradas 2 (duas) casas decimais, com arredondamento.  

2. Os candidatos poderão solicitar revisão da prova escrita e da pontuação do Curriculum 

Lattes após a divulgação das notas. Os candidatos deverão requerer revisão das notas 

por meio de requerimento à Comissão de Seleção. Os Requerimentos de revisão de nota 

somente serão acolhidos se interpostos nos prazos definidos no Cronograma. Os 

recursos deverão estar devidamente fundamentados. Em nenhuma hipótese serão 

aceitos pedidos de revisão de recursos, isto é, recursos de recursos. 

OBSERVAÇÃO: Os candidatos não aprovados poderão retirar sua documentação até 30 

dias após a divulgação do resultado final do processo seletivo. 

 

XV– DISPOSIÇÕES FINAIS 

    A falta de comprovação de algum dos requisitos para inscrição no processo seletivo e 

matrícula no curso, a prática de falsidade ideológica e o procedimento indisciplinar ou 

descortês do candidato para com os membros da comissão de seleção, coordenadores, 

auxiliares e autoridades presentes, durante qualquer momento do processo seletivo, 

acarretarão em sua eliminação da seleção, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis 

às possíveis infrações legais. 

    Candidatos com necessidades especiais ou seus representantes devem contatar a 

coordenação do curso, através dos telefones (98) 32729700/9701 para garantia de 

acessibilidade plena ao processo seletivo e à realização do Curso. 

Os casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão de Seleção do processo 

seletivo para ingresso no Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica.  

Para maiores informações os interessados deverão dirigir-se à Coordenação do Curso de 

Especialização em Enfermagem Obstétrica no Departamento de Enfermagem da 



 
Universidade Federal do Maranhão, no Centro Pedagógico Paulo Freire Sala 107 Asa Sul 

na Cidade Universitária Dom Delgado, São Luís – MA.  

 

 

  

  São Luís,  19 de março de 2019  

 
 
 
 
 

Maria da Glória Almeida Bandeira 
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFMA- em exercício 

 
 
 

O documento original assinado encontra-se disponível para vistas na DCPG/PPPGI/UFMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

EDITAL PPPGI Nº 12/2019 

APÊNDICE I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dados Pessoais: 

Nome_______________________________________________________________________ 

Data de Nascimento ____/____/______          Estado Civil _____________________________ 

Nacionalidade ____________________  Naturalidade________________________________ 

Nome do Pai _______________________________________________________________ 

Nome da Mãe ______________________________________________________________ 

RG  ______________________________  CPF______________________________________ 

Endereço____________________________________________________________________

________________________________Bairro _____________________________________ 

Cidade _____________________________ UF ________  CEP _______________________ 

Telefone Residencial () _______________Telefone Móvel (    ) _______________________ 

E-mail _____________________________________________________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  

Nº. DE INSCRIÇÃO (a ser preenchido na Secretaria do Curso) --------------------------------- 

NOME DO CANDIDATO    ---------------------------------------------------------------------------------------     

____________________________________________________________________ 

RG: ______________________________ 

DATA DA INSCRIÇÃO: _______/______/______ 

 

_____________________________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Inscrição 

 
 

 

FOTO 



 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

EDITAL PPPGI Nº 12/2019 

 
APÊNDICE 2  - CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO CURRICULUM 

LATTES  
 

 Os comprovantes do currículo (cópias) deverão ser organizados na sequência desta proposta; 

 Deverão ser apresentados comprovantes (cópias dos documentos) das atividades 
desenvolvidas no período de 2013-2018; 

 Para o item de Formação Acadêmica não haverá limite de tempo; 

 Os comprovantes deverão ser apresentados separadamente da cópia do currículo, isto é, o 
candidato deverá entregar uma encadernação com o currículo e outra com os documentos 
comprobatórios do mesmo;   

 A pontuação final do currículo será obtida pela somatória dos pontos de cada um dos itens 
como especificado nesse apêndice. 

 
1. FORMAÇÃO  

1.1 Formação Acadêmica  Valor Obtidos 

Doutorado ou Mestrado  30  

Especialização (≥360h) 20  

Coeficiente de Rendimento na graduação  

De 9,0 a 10,0 

De 8,0 a 9,0 

Menor de 8,0  

 

05 

03 

02 

 

1.2 Formação em Pesquisa  

Atividade de Bolsista de Iniciação Científica  2,5 / semestre   

Voluntário de Iniciação Científica reconhecido 
pela instituição 

2,0 /semestre   

Colaboração na coleta de dados/Auxiliar de 
Pesquisa/ Membro de Equipe de Projeto de 
Pesquisa 

0,5 / projeto de pesquisa   

1.3 Formação Complementar 

Cursos (≥ 15 horas) 0,5/curso   

Atividade de bolsista de extensão  1,5 /semestre   

Monitoria  2,5 /semestre   

Participação em Grupo de Pesquisa 0,5/semestre   

Curso de Idioma estrangeiro (considerar o 
maior nível)  

  

Básico  05  

Intermediário  10  

Avançado  15  

 



 
 
 
 

2. ATIVIDADES PROFISSIONAIS  

Observação: Quando o candidato tiver 
atividades assistenciais e de ensino no mesmo 
período serão pontuadas as duas.  

 

Valor 

 

Obtidos 

2.1 Atividades de Assistência 

Atividade em serviços assistenciais na área de 

saúde da mulher 

Atividade em serviços assistenciais no centro 
Obstétrico 

Observação: para este item não haverá o 
limite de 6 anos 

 

1,0/ano ou fração de 6 
meses 

1,5/ ou fração de 6 meses 

 

2.2 Cargos e Funções Administrativas 

Observação: para este item não haverá o 
limite de 6 anos 

1,0/ano ou fração de 6 
meses 

 

2.3 Atividades de Magistério   

Pós-Graduação (Especialização/Residência) 0,5 a cada 15 horas aula  

Graduação: 
Coordenação de Disciplina  
 
Disciplina de Graduação  

0,5 /ano ou fração de 6 
meses  

0,5 /ano ou fração de 6 
meses 

 

Orientação de monografia (concluída) 2,0 /monografia    

Orientação de TCC de especialização  2,5/TCC  

Ensino de Nível Médio   0,25/ano ou fração de 6 
meses  

 

Preceptoria em Residência 

Preceptoria do PET/ Supervisor Técnico de 
Prática e Estágio em Enfermagem  

2,0/ano ou fração de 6 
meses  

1,5 ano ou fração  

 

 

3 Outras Atividades  

Membro em Comissões  
De Dissertação de Mestrado  

De Especialização 

De TCC  

Comissão de Eventos Científicos  

Outras Comissões  

 

              2,0/comissão  

1,5/comissão  

1,0/comissão  

1,0/comissão  
0,5/comissão  

 

Participação em Eventos Científicos 

 Internacional, 

 

1,5 /evento 

 



 

  Nacional e Regional 

  Local  

0,5/evento   

Apresentação de trabalhos em eventos 

 Internacional 

 Nacional  

 Regional e Local 

2,5 

1,5 

1,0 

 

Conferências/Palestras/Cursos ou oficinas 
ministrados 

1,0/cada atividade  

Trabalhos Premiados  1,0  

 
4 PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA   

 Artigos, Livros e Capítulos de livro no prelo deverão ser acompanhados da carta de aceite da 
Revista ou Editora ou de Organizadores  

 Trabalhos apresentados em mais de um evento serão pontuados uma única vez. 

4.1 Artigos completos publicados em Periódicos Indexados e Classificados QUALIS/CAPES 
2017 (será considerado o QUALIS da Enfermagem) 

A 20  

B1 e B2  15  

B3 10  

B4 e B5 05  

Outros  3  

Artigos no prelo (apresentar carta de aceite da revista) 

A 20  

B1 e B2  15  

B3 10  

B4 e B5 05  

Outros  3,0  

4.2 Livros e/ou capítulos de livros 
com ISBN 

5,0  

4.3 Trabalhos Publicados em Anais de Eventos 

Trabalhos completos em eventos 
nacionais e internacionais 

5,0  

Trabalhos completos em eventos 
regionais e locais 

3,0  

Resumos expandidos (com 500 ou 
mais caracteres) em eventos regionais, 
nacionais e internacionais 

2,0 
 

Resumos cursos (300 a 200 
caracteres) em eventos regionais, 
nacionais e internacionais  

1,0 
 

Resumos em eventos locais 0,5  



 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

EDITAL PPPGI Nº 12/2019 

APÊNDICE 3 –REFERÊNCIAS PARA PROVA ESCRITA  

 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: Princípios 

e Diretrizes / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. – 1. ed., 2. reimpr. Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2011a. 

Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_mulher_principios_diretrizes.pdf>. 

   

2.BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011. Institui, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha. 2011c. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html >.  

 
3. BRASIL, Ministério da Saúde. Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal .Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Brasília, DF. 2017. Disponível 
em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf 

 
4. BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 516/2016. Normatiza a atuação 
e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na assistência às gestantes, 
parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou 
Casas de Parto e outros locais onde ocorra essa assistência; estabelece critérios para registro de 
títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 
Enfermagem, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-
05162016_41989.html>. 

 

5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Atenção ao pré-natal de baixo risco. 1. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2013. ). 
Disponível em 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf> 
 

6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Gestação de alto risco: manual técnico. 5. ed. Brasília: Editorado 
Ministério da Saúde; 2012.   
 
 
7.BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 358/2009. Dispõe sobre a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em 
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html. 

 

8.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde 
/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. v1. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v1.pdf>.   

9. COLLIÉRE MF. Identificar os cuidados de Enfermagem. In: Colliére, MF. Promover a vida: da 
prática das mulheres aos cuidados de enfermagem. Porto/Portugal: Lidel, 1999. p.285-332. 

 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html


 
10..GALLO RBS, SANTANA LS, Marcolin AC, Ferreira CHJ, Duarte G, Quintana SM. Recursos não- 
farmacológicos no trabalho de parto: protocolo assistencial. Femina.v.31,n.1,p.41-47, 2011. 
Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2011/v39n1/a2404.pdf> 

 

11..LOWDERMILK, D.L. Saúde da Mulher e Enfermagem Obstétrica. 10ed. Rio de Janeiro: Eslsevier, 
2013. 
 
12.OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Recomendações assistenciais para prevenção, 
diagnóstico e tratamento da hemorragia obstétrica. Brasília: OPAS; 2018. 
Disponívelem:<http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34879/9788579671241-
por.pdf?sequence=1&isAllowed=y/>.  
 
13.OMS. Organização Mundial de Saúde. Recomendações da OMS para a Prevenção e tratamento 

da pré-eclâmpsia e da eclampsia. 2011. Disponível em:< 

http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/oms-prevencao-e-tratamento-da-pre-eclampsia-e-

da-eclampsia/>.  

 
14.REANIMAÇÃO NEONATAL EM SALA DE PARTO: Documento Científico do Programa de 
Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Disponível em: < 
http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/PRN-SBP-Reanima%C3%A7%C3%A3oNeonatal- 
atualiza%C3%A7%C3%A3o-1abr2013.pdf>. 

 

15.TESSER, C. D. et al. Violência obstétrica e prevenção quaternária: o que é e o que fazer. Revista 
Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Rio de Janeiro, v. 10, n. 35, p. 1-12, 2015. 
Disponível em: <https://www.rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/1013/716> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                        CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

                                                      EDITAL PPPGI Nº 12/2019 

                     APÊNDICE 4 –  CARTA DE APRESENTAÇÃO E LIBERAÇÂO (Modelo) 

 

                          DIRETOR/GESTOR/COORDENADOR DA MATERNIDADE  

              DIGITAR NOME DA MATERNIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

 

 

Para fins de comprovação junto à Coordenação do Curso de Especialização em 

Enfermagem  Obstétrica ,  da  Universidade  Federal  do  Maranhão, eu,-------------Nome do 

Diretor/Gestor/Coordenador, (nome do cargo do Diretor, Gestor ou Coordenador), da (nome 

da Maternidade) apresento, (nome do candidato), para o curso supra citado e comprometo-

me a liberá-lo (a), por considerá-lo ator estratégico para a melhoria da assistência obstétrica 

prestada nesta maternidade. Declaro estar de acordo com o plano de intervenção proposto 

pelo candidato, a ser desenvolvido neste serviço. 

 

                                    Nome da cidade, dia/mês/ano 

 

 

 

             Assinatura do Diretor/Gestor/Coordenador da maternidade  

         Nome digitado do Diretor/Gestor/Coordenador da maternidade: CARIMBO 

              Endereço, Telefone e e-mail institucional digitado 

 

 

* Esta declaração deve ser digitada em papel timbrado com logomarca da Maternidade/ Instituição 
onde o /candidato/enfermeiro esteja atuando na sala de parto, assinada e carimbada pelo diretor, 
gestor ou coordenador. 
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                                   APÊNDICE 5 – TERMO DE COMPROMISSO  

 

 

Eu, ___________________________________, Documento de Identificação nº. 
___________ 

– Tipo: _______________________, CPF nº. ___________________, declaro que 
respondo aos pré-requisitos estabelecidos neste Edital (quanto a formação profissional e 
cargo assumido na Maternidade)........... ......................., e comprometo-me a: 

 

1. Ao cumprimento da carga horária estabelecida de forma a participar de todos os  
encontros/momentos presenciais agendados pela coordenação e que poderão ocorrer 
inclusive nos sábados, domingos e feriados salvo comunicação em contrário;  

3. A não usar como justificativa em caso de prejuízo no aproveitamento do curso, o não-
recebimento do material didático impresso; 

4. A disponibilizar em média, 12 horas semanais uma semana de cada mês, durante 15 
meses, para desenvolver as atividades teóricas e teórico-práticas do Curso; 
 
5. Pelo meu deslocamento e eventuais despesas decorrente do curso; 

6.  A desenvolver   estágios/prática em: Unidades Básicas de Saúde parceiras do Curso 
para realização de 15 assistências pré-natais e 15 preventivos de Câncer de colo de útero 
sob preceptoria, atendimento em Planejamento Reprodutivo e nas Maternidades parceiras 
do Curso para realização de 20 assistências ao parto vaginal, 15 assistências ao recém-
nascido e assistências à puérperas e gestantes internadas no setor de alto risco; 

7. A manter-me na Instituição empregadora pelo período de 12 meses após a conclusão do 
curso; 

4. Comprometo-me a ressarcir o investimento público, em caso de minha desistência do 
curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica – Ministério da Saúde, após a matrícula 
e transcorrido 01(mês) de aulas, resguardadas as situações justificáveis. 

 

 

_________________________________, _____ de _________ de  2019 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                Assinatura da/o Candidata/o 
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APÊNDICE 6– FORMULÁRIO DE MATRÍCULA  

 

Nome:__________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:____/____/______           Estado Civil:________________________- 

Nacionalidade:______________________  Naturalidade:__________________________ 

Nome do Pai:_____________________________________________________________ 

Nome da Mãe:____________________________________________________________ 

RG:______________________________ CPF :__________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

__________________________________ Bairro:_______________________________ 

Cidade:____________________________ UF :______  CEP:_____________________ 

Telefone Residencial (  ) __________________ Telefone Móvel (   )_________________ 

E-mail :_________________________________________________________________ 

 

São Luís, ____/____/_____ 

 

______________________________________________ 
Assinatura do Discente  

 

______________________________________________ 
Assinatura do Responsável Administrativo 

 

 

 


