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CHAMADA PARA INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO EM GRUPO DE ESTUDO
2019.2
O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Inovação e Tecnologia - NEPIT da
Universidade de Fortaleza (UNIFOR) informa que estão abertas as inscrições que objetiva
o preenchimento de até 09 (nove) vagas para ingresso de novos membros.
Sobre os critérios de inclusão:
Todos os alunos matriculados no Curso de Graduação em Enfermagem da
UNIFOR (até o nono semestre) poderão se candidatar ao referido processo.
Inscrições: A ficha de inscrição preenchida e o Currículo Lattes do candidato serão
encaminhados
para
o
seguinte
e-mail:
monicastudart@hotmail.com
Período de inscrições: De 11 a 31 de julho de 2019. Todos os alunos que enviarem a
ficha de inscrição e o currículo para o e-mail acima deverão comparecer ao local de
realização da prova escrita. O aluno que enviar a ficha de inscrição fora desse período
não participará do processo.
Os candidatos farão uma prova escrita sobre o tema: “Revisão Sistemática”. As
questões terão como referência a seguinte bibliografia:
FIGUEIREDO, M. L. F. et al. Revisão sistemática: um caminho para evidências na
produção científica de enfermagem. Revista Saúde em Foco, Teresina, v. 1, n. 1, art. 5, p.
72-81, jan. / jul. 2014.
FARES, M; ALAHDAB, F.; ALSAIED, T; Systematic Reviews and Meta-analyses for
Cardiology Fellows. Congenit Heart Dis. 2016;11:369–371.
A prova será realizada na Universidade de Fortaleza no dia 02/08 (dois de agosto)
na sala T46 as 11:20hs (horário EF manhã). Serão considerados aptos a segunda fase
(entrevista e análise curricular) aqueles candidatos que obtiverem nota maior ou igual a
6,0 (seis) na prova escrita. A prova escrita terá 10 questões, sendo oito em português e
duas em inglês. Os aprovados na prova escrita serão informados, por telefone e e-mail,
sobre a data e local da entrevista com análise curricular. Não haverá segunda chamada
para nenhuma prova. Será realizada a média das notas da prova escrita, entrevista e
análise curricular para classificação final, considerando-se o limite de vagas. Os
aprovados serão informados por e-mail. Os dias de encontro do NEPIT acontecerá nos
dias de sextas-feiras no horário EF manhã (11:20 as 12:50) a cada 15 dias.
Dados a serem enviados por e-mail para: monicastudart@hotmail.com
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome: _______________________________ Matrícula: _________ Semestre: ____
Data de Nascimento: ____/____/____Celular: ( ) __________ E-mail:
_______________________________
Coordenador: Profa. Dra. Mônica Borges Studart .
Obs.: O aluno classificado deverá cumprir frequência de pelo menos 75% (POR
SEMESTRE) e realizar todas as atividades propostas pelo NEPIT.

