
PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM

EDITAL 5/2016

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PGP) convoca os candidatos aprovados
para a prova prática para o cargo de Auxiliar de Enfermagem – Campus de Florestal, que
será  realizada  no  dia  24  de  junho  de  2017,  no  Laboratório  de  Habilidades  em
Enfermagem do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de
Viçosa. 

O acesso ao local das provas será nos horários estabelecidos no Anexo I desta
Convocação,  improrrogavelmente.  O  candidato  que  chegar  após  o  fechamento  dos
portões  terá  vedada  a  sua  entrada  no  prédio  e  será  automaticamente  eliminado  do
concurso.

 O candidato deverá estar portando documento de identidade original, conforme
subitem 2.15.5 do Edital.

A ordem de realização da prova prática obedecerá à classificação final da prova
objetiva,  em ordem  decrescente  de  pontuação  (das  maiores  para  as  menores  notas
obtidas). Os candidatos aguardarão o início de sua prova em uma sala reservada, sem
qualquer comunicação com o ambiente externo. 

A prova será avaliada pela banca examinadora do concurso, conforme descrição
dos critérios para avaliação das atividades do cargo de Auxiliar de Enfermagem, abaixo
mencionados.

A prova prática terá duração de até 30 (trinta) minutos para cada participante e será
composta de duas partes:

-  Na  primeira  parte,  o  candidato  deverá  realizar  uma  abordagem  a  uma
adolescente, que busca o atendimento da unidade de saúde para orientações sobre
gravidez e administração de medicamento. Tempo máximo: 15 (quinze) minutos;

- Na segunda parte, o candidato deverá realizar uma abordagem a um indivíduo
hipertenso, portador de úlcera venosa. Tempo máximo: 15 (quinze) minutos;

A prova  prática  para  Auxiliar  de  Enfermagem será  avaliada  de acordo  com os
seguintes critérios e pontuações:

1 - Postura ética (nota máxima: 04 pontos);
2 - Abordagem ao usuário (nota máxima: 06 pontos);
3 - Realização da técnica (nota máxima: 80 pontos);
4 - Registro de enfermagem (nota máxima: 10 pontos).

Pontuação total: 100 pontos.

Não  será  permitido  o  uso  de  aparelhos  celulares  ou  qualquer  outro  aparelho
eletrônico. Se houver necessidade de calculadora ou quaisquer outros equipamentos para
a realização da prova prática, eles serão fornecidos pela PGP.

Não será fornecido lanche, cabendo a cada candidato(a) tomar as providências
necessárias, caso tenha interesse em lanchar durante o período de espera.



A prova será registrada em vídeo e avaliada pela banca examinadora do concurso.

ANEXO I

NOME DO(A) CANDIDATO(A) HORÁRIO DE
ACESSO

(IMPRORROGÁVEL)

ORDEM DE
REALIZAÇÃO

NATÁLIA DE FÁTIMA SILVA SANTOS 13h30 às 14h 1º

HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA 13h30 às 14h 2º

RAFAELE DE CASTRO COSTA MENDONÇA 13h30 às 14h 3º

KAROLAYNE STEFANERY SILVA LOPES 13h30 às 14h 4º


