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PROCESSO SELETIVO 2017 

 

EDITAL DE SELEÇÃO LEUr 

A coordenação da Liga de Enfermagem em Urgência e Emergência – LEUr FURG 

torna público o presente edital de abertura de inscrições para preenchimento de 12 

vagas. A seleção será realizada de acordo com os seguintes critérios: 

 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 
I – Ser estudante de Enfermagem da graduação ou da pós-graduação. 

II – Serão homologadas as inscrições dos estudantes regularmente matriculados no 

Curso de Graduação em Enfermagem, não necessariamente vinculados à FURG. 

III – Serão homologadas as inscrições de enfermeiros estudantes de pós-graduação. 

IV – O estudante deverá ter disponibilidade de tempo para se dedicar às atividades da 

LEUr.  

 

INSCRIÇÕES: 
Período: de 5 a 15 de junho de 2017. 

Local: as inscrições serão realizadas via e-mail (leur.furg@gmail.com). No corpo do e-

mail deverão ser apresentados os seguintes dados: nome completo do candidato, série e 

instituição a qual está vinculado. Deverá constar em anexo o comprovante de matrícula 

atualizado. 

Homologação: Para efetivação da inscrição será necessário levar um pacote de fraldas 

geriátricas no dia da prova. As fraldas serão doadas ao Asylo dos Pobres. 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:  

I – O processo seletivo será composto por uma prova teórica objetiva.  

II – A prova teórica será realizada no dia 19/06/2017, às 18 horas, no Anfiteatro da Área 

Acadêmica do Hospital Universitário – HU FURG. 

 

REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO: 
I – A prova teórica, composta por 20 questões objetivas, busca avaliar 

quantitativamente os conhecimentos acerca da atuação da Enfermagem em situações de 

Urgência e Emergência. 

II – As 12 vagas serão preenchidas de acordo com a classificação geral dos candidatos, 

desde que a média mínima de 70% de acertos seja atingida. 

III – Critério de desempate: será baseado no acerto das questões de maior peso. Caso o 

empate persista, será realizado um sorteio na presença dos candidatos empatados. 

V – A ausência na prova teórica desclassifica o candidato. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
O resultado da prova teórica será divulgado até o dia 26/06/17 na página da Liga de 

Enfermagem em Urgência e Emergência – LEUr no Facebook e nos murais do campus 

saúde. 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA ESCRITA: 

 

NACIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS. 

PHTLS: Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. 8ed. Burlington: Jones & 

Bartlett Learning, 2016. 

 

AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques das diretrizes da American Heart 

Association 2015 para RCP e ACE. USA, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

LIZIANI ITURRIET AVILA 

Coordenadora da Liga de 
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Rio Grande, 29 de maio de 2017. 


