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Edital nº   045/DDPP/09, de 28 de maio de 2009. 
 
 
 A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Potencialização de Pessoas (DDPP) da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no uso de suas atribuições e atendendo ao disposto no item 
4.3.5. do Edital nº 012/DDPP/09, de 02/03/2009, torna público o cronograma da segunda fase do Concurso 
Público para a UFSC. 
 
1. DA REALIZAÇÃO 
 
1.1. A segunda fase será realizada de acordo com o cronograma fixado no item 2, apenas para os 

candidatos habilitados na primeira fase, no quantitativo de 15 (quinze) vezes o número de vagas 
previstas para o cargo de Enfermeiro/Área. Ocorrendo empate na última classificação, nos 
quantitativos acima, serão convocados para a segunda fase, todos os candidatos nesta condição. 

  
1.2. Na avaliação prática, o candidato será arguído sobre assuntos relacionados ao conteúdo programático 

do cargo ao qual está concorrendo, de forma oral, prática ou escrita, a critério da Banca 
Examinadora. 

 
1.3. A segunda fase valerá 100 (cem) pontos. A pontuação mínima para a habilitação nesta fase será de 60 

(sessenta) pontos. 
 
1.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da data e local de realização da 

segunda fase. 
 

1.5. O candidato deverá comparecer na data, horário e local especificado no cronograma fixado no item 2 
deste Edital, portando o original do documento de identidade informado na inscrição.  

 
1.6. Após o horário fixado para o início da prova não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso do 

candidato no local de realização da mesma. 
 
1.7. Na ausência do documento de identidade será feita a coleta da impressão digital do candidato. 
 
1.8. O não comparecimento do candidato na data, horário e local estabelecidos para a realização da sua 

prova implicará em sua exclusão do concurso público. 
  

1.9. Não haverá segunda chamada para a segunda fase (item 4.3.8 do Edital nº 012/DDPP/2009). 
 

 1.11. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e 
utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de livros, de anotações, de 
impressos ou de qualquer outro material de consulta, sendo eliminado do concurso o candidato que 
descumprir esta determinação. 
 
1.12. Será excluído do concurso o candidato que portar-se de maneira indevida ou descortês para com 
qualquer membro da equipe responsável pela aplicação da prova. 



 
 

1.13. O resultado final do concurso público será divulgado às 18h00min do dia 10/07/2009, na internet, 
no site www.ufsc.br, link “Concursos”. 

 
1.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Departamento de Desenvolvimento de 

Potencialização de Pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
1.15. Não caberá recurso da prova prática. 

 
 
 

2. DO CRONOGRAMA 
 
2.1. Do cargo de Enfermeiro/Área 
 

2.1.1 A prova prática consistirá de elaboração de um processo de enfermagem, baseado na teoria das 
Necessidades Humanas Básicas – Wanda de Aguiar Horta, com a coleta de dados junto ao cliente, 
conforme as etapas a seguir: 
 

1. Coletar dados junto ao cliente para realização do Histórico de Enfermagem; 
2. Listar os problemas de enfermagem por ordem de prioridade; 
3. Selecionar os três problemas de enfermagem prioritários; 
4. Fundamentar teórico/cientificamente os três problemas de enfermagem prioritários; 
5. Elaborar prescrição de enfermagem para os três problemas de enfermagem prioritários, 

justificando cada item da prescrição. 
 
2.1.1.1. A prova prática terá duração máxima de duas horas e quinze minutos, sendo quinze minutos para 
orientações gerais, trinta minutos (no máximo) para a coleta de dados e o tempo restante para registro das 
informações coletadas junto ao cliente, conforme cronograma  de realização a seguir: 
 
 
 

Data Horário Atividade Local 
17/06/2009 
 
 

  
Grupo I 

14h00min às 16h15min 
 
 

Grupo II  
15h00min às 17h15min 

 
 

Grupo III 
16h00min às 18h15min 

Prova Prática  
Candidato nº 64205 
Candidato nº 61804 
Candidato nº 61092 
 
Candidato nº 60224 
Candidato nº 63891 
Candidato nº 61262 
 
Candidato nº 62791 
Candidato nº 61389 
Candidato nº 61870 

Hospital 
Universitário/UFSC – 
Sala de aula da 
Clínica Cirúrgica II – 
4º andar 
 
 

18/06/2009   
Grupo I 

14h00min às 16h15min 
 
 

Grupo II 
15h00min às 17h15min 

 
 

Grupo III 
16h00min às 18h15min 

Prova Prática 
Candidato nº  62352 
Candidato nº  63096 
Candidato nº  64361 
 
Candidato nº 64693 
Candidato nº 62030 
Candidato nº 61743 
 
Candidato nº 61016 
Candidato nº 61632 
Candidato nº  62463 

Hospital 
Universitário/UFSC – 
Sala de aula da 
Clínica Cirúrgica II – 
4º andar 



19/06/2009  
Grupo I 

14h00min às 16h15min 
 
 

Grupo II 
15h00min às 17h15min 

 
 

Grupo III 
16h00min às 18h15min 

 

Prova Prática 
Candidato nº  63457 
Candidato nº  63305 
Candidato nº  61206 
 
Candidato nº 61059 
Candidato nº 61993 
Candidato nº 61914 
 
Candidato nº  62225 
Candidato nº 61970 
Candidato nº  60192 

Hospital 
Universitário/UFSC – 
Sala de aula da 
Clínica Cirúrgica II – 
4º andar 

23/06/2009  
Grupo I 

14h00min às 16h15min 
 
 

Grupo II 
15h00min às 17h15min 

 
 

Grupo III 
16h00min às 18h15min 

 

Prova Prática 
Candidato nº  61469 
Candidato nº  63686 
Candidato nº  60110 
 
Candidato nº  60829 
Candidato nº 60654 
Candidato nº 60738 
 
Candidato nº  62374 
Candidato nº  60166 
Candidato nº  60015 

Hospital 
Universitário/UFSC – 
Sala de aula da 
Clínica Cirúrgica II – 
4º andar 

24/06/2009  
Grupo I 

14h00min às 16h15min 
 
 

Grupo II 
15h00min às 17h15min 

 
 

Grupo III 
16h00min às 18h15min 

 

Prova Prática 
Candidato nº  61878 
Candidato nº  62860 
Candidato nº  60951 
 
Candidato nº  62650 
Candidato nº  61302 
Candidato nº  63347 
 
Candidato nº  62160 
Candidato nº  61490 
Candidato nº  63498 

Hospital 
Universitário/UFSC – 
Sala de aula da 
Clínica Cirúrgica II – 
4º andar 

25/06/2009  
Grupo I 

14h00min às 16h15min 
 

Prova Prática 
Candidato nº   63987 
Candidato nº   60936 
Candidato nº   60762 
 

Hospital 
Universitário/UFSC – 
Sala de aula da 
Clínica Cirúrgica II – 
4º andar 

 
 
2.1.1.1.2. Será fornecido ao candidato Roteiro para auxiliar a elaboração do Histórico de Enfermagem e 

informações sobre Diagnóstico Médico e Prescrição Médica.   
 
2.1.1.1.3. O candidato deverá comparecer no local da prova, obrigatoriamente, com jaleco branco e os 

seguintes materiais: Caneta esferográfica azul ou preta, termômetro e relógio de pulso com ponteiro de 
segundos. Se possível, trazer esfigmomanômetro e estetoscópio. 
 
 
 
 

Florianópolis, 28 de maio de 2009. 
 
 
 

Elza Maria Meinert 


