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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA 

EDITAL No 02/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS REMANESCENTES DO CURSO DE MEDICINA 

DA UniCerrado 

 

O Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado, por meio da Reitoria e da Pró-

Reitoria de Ensino e Graduação, e para o conhecimento dos interessados, torna público o Processo 

Seletivo para o Curso de Medicina, visando o preenchimento de vagas remanescentes, de acordo 

com o cronograma a seguir: 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Eventos Datas/horários 

Inscrições 06, 07, 08, 11 e 12/02/2019 das 8h às 22h30 

Divulgação das Inscrições Deferidas 14/02/2019 a partir das 14h 

Prova Escrita 16/02/2019 das 9h às 13h 

Divulgação do Resultado da Prova Escrita 19/02/2019 a partir das 14h 

Matrícula dos Convocados 19, 20 e 21/02/2019 

  

1 – DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

1.1 Para se inscreverem, os interessados deverão procurar o Protocolo do Centro Universitário de 

Goiatuba – UniCerrado nos dias 06, 07, 08, 11 e 12 de fevereiro de 2019, das 8h às 22h30min. 

1.2 As inscrições deverão ser realizadas pelo(a) próprio(a) candidato(a) ou por meio de procuração 

com firma reconhecida em cartório.  

1.3 O valor da inscrição é de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). 

1.4 O(A) candidato(a) deverá certificar-se de todos os requisitos e documentos necessários para o 

presente processo seletivo antes de recolher o valor da taxa de inscrição. 

1.5 Inscrições com documentações incompletas serão indeferidas. 

1.6 Em hipótese alguma será devolvida a importância paga pelo(a) candidato(a) a título de taxa de 

inscrição. 
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2 – DAS VAGAS: 

2.1 Número de vagas remanescentes para o curso de Medicina da UniCerrado. 

Curso Período Vagas Duração do Curso Turno 

Medicina 2º 02 6 anos Diurno (integral) 

 

2.2 O curso de Medicina da UniCerrado trabalha com a metodologia mista (tradicional + PBL – 

Problem-Based Learning) em todos os períodos do curso. 

 

3 – DOS REQUISITOS: 

3.1 As vagas disponíveis para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes do Curso de Medicina 

da UniCerrado, primeiro semestre de 2019, serão destinadas exclusivamente a: 

 

I - Estudantes de graduação em Medicina, cujo curso trabalhe com metodologia mista 

(tradicional + PBL) ou tradicional, de outra Instituição de Ensino Superior (IES) públicas ou 

privadas, devidamente autorizadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC/Brasil ou 

órgão delegado por lei. 

II – Estudantes de graduação de cursos da área da saúde de Instituição de Ensino 

Superior (IES) públicas ou privadas, devidamente autorizadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da 

Educação – MEC/Brasil ou órgão delegado por lei. 

III – Portadores de diplomas em cursos da área da saúde de Instituição de Ensino 

Superior (IES) públicas ou privadas, devidamente autorizadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da 

Educação – MEC/Brasil ou órgão delegado por lei. 

 

3.2 Não serão aceitas inscrições de candidatos(as) que estejam respondendo a processo disciplinar 

na Instituição de Ensino Superior de Origem ou que tenha jubilado. 

3.3 Não serão aceitas inscrições de candidatos(as), cujo curso de Medicina de origem trabalhe 

somente com a metodologia PBL. 

3.4 Não serão aceitas inscrições de candidatos(as) cujos cursos/estudos sejam oriundos de 

Instituição de Ensino Superior situada fora do território brasileiro. 
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4 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO: 

4.1 No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá protocolar a documentação autenticada a seguir: 

 

I - Ficha de inscrição disponível no site www.unicerrado.edu.br devidamente preenchida e assinada 

pelo candidato(a) ou por seu procurador legalmente constituído; 

II - Fotocópia da carteira de identidade autenticada; 

III - Fotocópia do cartão do CPF autenticada;  

IV - Declaração atualizada de vínculo com a Instituição de Ensino Superior de origem (original), 

constando:  

a) situação da matrícula;  

b) metodologia do curso;  

c) situação da IES (ato de autorização ou reconhecimento, caso não conste no histórico escolar); 

d) situação do curso (ato de autorização ou reconhecimento, caso não conste no histórico escolar); 

e) informações sobre Enade e Anasem. 

V - Declaração atualizada de que o aluno não está respondendo a processo disciplinar na Instituição 

de Ensino Superior de origem e que não tenha jubilado (original);  

VI - Histórico escolar original atualizado da Instituição de Ensino Superior de origem, contendo 

observação da situação de regularidade do(a) discente junto ao ENADE; dados pessoais do 

candidato(a); endereço e telefone da Instituição de origem; data de realização do processo seletivo 

admissional – vestibular (mês e ano); média de aprovação e classificação no vestibular (caso não 

conste no histórico, apresentar declaração separadamente); situação acadêmica informando 

disciplinas ou equivalente, com indicação dos períodos em que foram cursadas e respectivas cargas 

horárias; situação final de cada disciplina (aprovação, reprovação, dispensa); aproveitamento de 

estudos; trancamento de matrícula, abandono do curso, etc; com a descrição das legendas, se for o 

caso;  

VII - Programa de disciplinas/Conteúdo Programático de cada uma das disciplinas cursadas ou 

equivalente, devidamente autenticado pela Instituição de Ensino de origem (original);  

VIII - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (original).  

IX – O(A) candidato(a) estrangeiro deverá apresentar Registro Nacional de Estrangeiro - RNE 

atualizado ou passaporte com visto válido.  
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4.2 Não serão aceitas documentações via fax, correio, ou ilegíveis, bem como fora do prazo 

estabelecido. 

4.3 Não serão aceitos documentos emitidos por via eletrônica. 

4.4 A exatidão e veracidade das informações contidas no formulário de inscrição são de inteira 

responsabilidade do(a) candidato(a). 

 

5 – DA SELEÇÃO: 

5.1 A seleção para preenchimento de vagas remanescentes por meio de transferência interna, 

transferência externa e portador de diploma será estruturada em duas etapas eliminatórias e 

classificatórias: 

 

I - Análise da documentação entregue no ato da inscrição, de caráter eliminatório. 

II - Prova objetiva e prova de redação com pontuação de 100 (cem) pontos, de caráter eliminatório e 

classificatório. 

 

5.2 Os(As) candidatos(as), cujas inscrições forem indeferidas, não terão direito a participarem da 

prova objetiva e de redação 

5.3 A prova objetiva e a prova de redação serão realizadas no dia 16 de fevereiro de 2019, das 9h às 

13h, no Auditório Interno da UniCerrado. 

5.4 Os(As) candidatos(as) terão acesso ao local da prova a partir das 8h45min. 

5.5 Antes de adentrar-se ao local da prova, os(as) candidatos(as) deverão apresentar o documento de 

identidade (RG). 

5.6 O(A) candidato(a) que chegar 40 (quarenta) minutos após o início da prova ficará 

automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

5.7 A prova objetiva constituirá de conhecimentos adquiridos pelos(as) candidatos(as) nas 

disciplinas de Anatomia Aplicada a Medicina, Genética Geral, Biologia Celular e Molecular, 

Biofísica Médica, Embriologia, Bioética, Fisiologia Humana, Habilidades Médicas e Medicina 

Integrada à Saúde da Comunidade, cujos conteúdos programáticos constam no Anexo I deste 

documento. 
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5.8 A prova objetiva será constituída por 40 (quarenta) questões objetivas, conforme o quadro a 

seguir: 

Disciplinas Total de 

Questões 

Número de 

Proposições 

Valor de cada 

Questão 

Anatomia Aplicada a Medicina 5 25 1,5 

Genética Geral 5 25 1,5 

Biologia Celular e Molecular 5 25 1,5 

Biofísica Médica 3 15 1,5 

Embriologia 5 25 1,5 

Bioética 3 15 1,5 

Fisiologia Humana 5 25 1,5 

Habilidades Médicas 4 20 1,5 

Medicina Integrada à Saúde da Comunidade 5 25 1,5 

 

5.9 A prova de redação versará sobre um tema da atualidade, o qual será divulgado no início da 

prova. 

5.10 A prova escrita terá uma pontuação máxima de 100 (cem) pontos, sendo 60 (sessenta) pontos 

da prova objetiva e 40 (quarenta) pontos da prova de redação. 

5.11 As provas serão iguais para todos(as) candidatos(as). 

5.12 Qualquer símbolo, sinal, desenho, recado, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, 

apelido, pseudônimo ou rubrica, colocados nas folhas de respostas das provas serão considerados 

elementos de identificação do(a) candidato(a). Apresentando qualquer um destes elementos, a prova 

será desconsiderada, não corrigida e atribuir-lhe-á pontuação zero. 

5.13 Os(As) candidatos(as) terão um total de 4 horas para realizar a prova objetiva e de redação e 

transcrever as respostas para o cartão-respostas. 

5.14 Não haverá substituição do cartão-resposta por motivo de erro ou rasura no seu preenchimento. 

É proibida a utilização de qualquer tipo de corretivo.  

5.15 A transcrição das respostas no cartão-resposta deverá ser feita com caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Questões respondidas em local e forma 

inadequados não serão corrigidas e terão pontuação zero.  
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5.16 O(A) candidato(a) deverá assinalar suas respostas no cartão-resposta, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, preenchendo completamente o alvéolo do 

cartão. A questão deixada em branco, com emenda ou rasura ou com mais de uma marcação, ainda 

que legível, terá pontuação zero. 

 

6 DA CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 

6.1 A correção da prova objetiva será feita por meio eletrônico. 

6.2 A pontuação do(a) candidato(a) na prova objetiva será obtida por meio da soma de acertos.  

6.3 Em caso de anulação de questão, será atribuída a pontuação uma única vez para os(as) 

candidatos(as) não eliminados, independentemente de suas respostas.  

 

7 DA CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO: 

7.1 Para correção da prova de redação, serão considerados para avaliação os seguintes aspectos: 

 

I - Fidelidade ao tema proposto; 

II - Adequação ao tipo de texto; 

III – Coerência textual: capacidade de argumentar e defender pontos de vista; de persuadir seu 

interlocutor (mais especificamente, no caso da carta argumentativa e da dissertação); capacidade de 

organizar numa unidade os elementos estruturais de uma narrativa (mais especificamente, no caso 

da narração); 

IV – Mecanismos de coesão textual: habilidade em estruturar de forma lógica as ideias no texto, a 

partir do emprego adequado de nomes, pronomes modos e tempos verbais; da organização dos 

termos nas orações e destas nos períodos; da concordância e regência e da pontuação; 

V – Originalidade e criatividade na produção; 

VI – Capacidade de estabelecer a interlocução, no caso da carta argumentativa. 

 

7.2 A folha de resposta da prova de redação será corrigida com sigilo do nome do(a) candidato(a).  

7.3 Não serão corrigidas provas cujas respostas tenham sido escritas a lápis. 

7.4 Respostas grafadas fora do espaço delimitado na folha de resposta não serão consideradas na 

avaliação.  

7.5 Será atribuída nota zero às provas cujas respostas: 
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 I - Tenham sido escritas a lápis, mesmo que parcialmente;  

II - Estejam com letra ilegível ou incompreensível;  

III - Contenham qualquer sinal que identifique o(a) candidato(a);  

IV - Estejam fora do tema proposto; 

 

8 FASE ELIMINATÓRIA: 

8.1 Serão eliminados do Processo Seletivo, automaticamente, os(a) candidatos(as) que se 

enquadrarem em uma das situações a seguir: 

 

I – Tiver sua inscrição indeferida conforme critérios contidos nesse Edital e/ou por falta de 

documentação; 

II – Zerar na prova objetiva; 

III – Zerar na prova de redação; 

IV - Não tratarem com urbanidade os(as) outros(as) candidatos(as) e as pessoas encarregadas da 

execução do processo seletivo; 

V - Apresentarem 40 (quarenta) minutos após o início da prova, conforme previsto neste Edital; 

VI - Forem apanhados portando aparelho de telefonia móvel, aparelho eletrônico ou similares e/ou 

ainda cometendo qualquer tipo de fraude durante a realização da prova. 

 

8.2 Os(As) candidatos(as) eliminados(as) pelos critérios estabelecidos anteriormente, não terão 

argumento de concorrência. 

 

9 FASE CLASSIFICATÓRIA: 

9.1 A classificação dos(as) candidatos(as) que participarem da prova objetiva e redação será feita 

pela ordem decrescente do total de pontos obtidos, respeitando-se o limite das vagas. 

9.2 O resultado da prova de cada candidato(a) será a soma dos resultados de cada questão das 

disciplinas que compõem a prova objetiva mais a nota obtida na prova de redação. 
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9.3 Serão critérios de desempate para a classificação, sucessivamente: 

I - Maior Idade; 

II - Maior nota na prova objetiva; 

III – Maior nota na prova de redação. 

 

10 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

10.1 A divulgação das inscrições deferidas e indeferidas será realizada no dia 14 de fevereiro de 

2019, por meio do site www.unicerrado.edu.br e nas dependências da UniCerrado após as 14h. 

10.2 O resultado da prova objetiva e redação será divulgado no dia 19/02/2019, por meio do site 

www.unicerrado.edu.br e nas dependências da UniCerrado após as 14 horas.  

10.3 Em hipótese alguma, os resultados serão informados por telefone. 

 

11 DA MATRÍCULA: 

11.1 A matrícula do(a) candidato(a) aprovado no Processo Seletivo deverá ser realizada na 

Secretaria Geral da UniCerrado, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2019, das 8h às 22h30. 

11.2 Após o dia 21 de fevereiro, o(a) candidato(a) que não efetuar a matrícula perderá o direito à 

vaga. 

11.3 A vaga oriunda de matrícula não efetivada pelo(a) candidato(a) classificado e do(a) 

candidato(a) que desistir será preenchida por convocação em chamadas subsequentes dos(as) 

candidatos(as) classificados(as), por ordem decrescente até a data limite de 01 de março de 2019.  

11.4 A divulgação dos(as) candidatos(as) classificados(as) nas chamadas subsequentes será feita 

pelo site www.unicerrado.edu.br, em ordem de classificação decrescente. 

11.5 Para efetivar a matrícula o(a) candidato(a) deverá apresentar cópias autenticadas em Cartório 

da documentação discriminada abaixo: 

 

I - Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

II - Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio; 

III – Diploma de Conclusão do Ensino Superior (somente para candidato(a) Portador de Diploma de 

Ensino Superior); 

IV - Cópia do Título de Eleitor; 

V - Cópia de documento de quitação com o Serviço Militar (sexo masculino); 

http://www.unicerrado.edu.br/
http://www.unicerrado.edu.br/
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VI - Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

VII - Cópia do comprovante de endereço; 

VIII - Comprovante do pagamento da taxa de matrícula; 

IX - Uma foto 3x4. 

 

11.6 A matrícula do(a) candidato(a) poderá ser anulada, em qualquer tempo, desde que constatada 

qualquer irregularidade no processo. 

 

12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

12.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará no conhecimento e na aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

12.2 A entrega da documentação exigida é de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), não 

cabendo, portanto, ao protocolo da Instituição, a conferência dos documentos. 

12.3 O(A) candidato(a) deverá protocolar o processo de solicitação de vagas juntamente com a 

documentação para a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação. 

12.4 É de responsabilidade do(a) candidato(a) fazer a leitura e o acompanhamento deste Edital e 

suas eventuais retificações no site da UniCerrado (www.unicerrado.edu.br). 

12.5 Todos os horários referenciados neste Edital têm por base o horário oficial de Brasília. 

12.6 O(A) candidato(a) aprovado(a) será matriculado(a) no curso de Medicina, na modalidade mista 

(tradicional + PBL), no período homologado conforme análise preliminar e com adaptações 

curriculares e aproveitamento de disciplinas em conformidade com as características do curso da 

UniCerrado, a critério da Direção do Curso, após análise do histórico escolar e conteúdo 

programático das disciplinas cursadas na IES de origem. 

12.7 O aluno estará sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias impostas pela 

UniCerrado, devendo respeitar o tempo mínimo de conclusão do curso de Medicina da UniCerrado 

e horário das aulas. 

12.8 Quando da necessidade de cumprimento das adaptações curriculares esse obedecerá ao 

cronograma e à disponibilidade da Instituição. 

12.9 Não haverá possibilidade de atualizar o Histórico Escolar e pedidos de dispensa de disciplinas 

e/ou avanço de períodos em função de disciplinas já cursadas, sem a devida análise e aprovação da 

UniCerrado, por meio da Direção do curso de Medicina. 

http://www.unicerrado.edu.br/


 

 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO 

_______________________________________________________________________________________ 

10 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA 

12.10 Por suas peculiaridades, não serão concedidas, em hipótese alguma e sob qualquer pretexto, 

vistas, cópias, recorreções, recontagem de pontos, reanálise de documentos deste Processo Seletivo, 

não cabendo recurso de qualquer natureza sobre os resultados divulgados. 

12.11 Terá a matrícula cancelada, em qualquer época, o candidato(a) que tiver participado do 

Processo Seletivo ou efetuado matrícula fazendo uso de documentos ou informações falsas, 

fraudulentas, eivadas de irregularidades ou outros atos ilícitos.  

12.12 A UniCerrado, a fim de aprimorar constantemente o ensino, reserva-se o direito de alterar o 

Projeto Pedagógico do Curso, bem como as estruturas curriculares, o regime de funcionamento e de 

matrícula, os turnos de funcionamento, a periodicidade e as atividades complementares. 

12.13 A Pró-Reitoria de Graduação da UniCerrado se reserva o direito de utilizar, para fins 

institucionais, as imagens dos(as) candidatos(as) obtidas nos dias de prova, sem que para isso tenha 

de solicitar autorização prévia. 

12.14 O Processo Seletivo será realizado pela Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, juntamente com 

a Direção do Curso de Medicina e, se necessário, a Pró-Reitoria de Ensino poderá nomear 

Comissão(ões) para atuar nas fases do Processo Seletivo.   

12.15 Os casos omissos, contraditórios e/ou inconsistentes serão resolvidos pela Pró-Reitoria de 

Ensino e Graduação e Reitoria da UniCerrado. 

 

 

Goiatuba, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

_________________________________               ___________________________________ 

Prof. Dr. Riccely Ávila Garcia                    Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende 

             Pró-Reitor de Ensino e Graduação                                 Reitor da UniCerrado 

 

 

 

 

 
O DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ENCONTRA-SE NA PRÓ-REITORIA DE ENSINO E 

GRADUAÇÃO. 
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA 

 

ANATOMIA APLICADA A MEDICINA 

 

➢ Introdução ao Estudo Anatômico. Sistema Locomotor. Anatomia do Sistema Tegumentar. 

 

BIOÉTICA 

 

➢ Princípios de Filosofia Moral e Ética Aplicada. História da Bioética. Bioética da proteção e 

biotecnociência (Cybermedicine e Slow Medicine). Biopolítica e Biopoder. Bioética dos 

Limites da Vida: Medicina Reprodutiva; Pesquisa com células-tronco; Aborto; Suicídio 

Assistido; Diretivas Antecipadas de Vontade: Autonomia e Capacidade (Biodireito). 

Qualidade final de vida e eutanásia: Eutanásia; Ortotanásia; Distanásia; Mistanásia. 

Eticidade dos transplantes de órgãos. Sexo, gênero e tecnologia: análise das práticas 

assistenciais de modificação corporal e suas implicações sobre a autonomia e o acesso à 

saúde de pessoas transexuais e intersexos. Medicina Genômica e a crítica à eugenia. A 

eticidade da pesquisa em seres humanos. Ética das ações e serviços de saúde para os grupos 

de vulneráveis: mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência física, 

intelectual, mental (sofrimento psíquico), LGBTI+. Bioética e sistemas de saúde, justiça 

sanitária e alocação de recursos em saúde: Bioética, Direito à Saúde e Acesso à 

Medicamentos; Judicialização da Saúde. Processos éticos e responsabilidade civil do 

médico. Ética Animal e a experimentação científica. Cultura, Religião e Bioética. 

 

BIOFÍSICA MÉDICA 

 

➢ A Importância da Biofísica e Campos de interesse. Biomecânica. Biofísica da Circulação. 

Bioeletricidade. Biofísica da Contração Muscular. Bioacústica. Bio-óptica. Biotermologia. 

Bioenergética. Biofísica das Radiações não Ionizantes. Biofísica das Radiações Ionizantes. 

Princípios e análise de técnicas e procedimentos em medicina (raio x, ultrassom, ECG, EEG, 

Doppler, ressonância magnética, medicina nuclear). 
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BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 

 

➢ Ferramentas da Biologia Celular. Introdução às células procariontes e eucariontes. 

Composição Molecular das células. A superfície celular. Matriz extracelular. Organelas 

celulares. Citoesqueleto. Sinalização molecular. Regulação da morte celular programada. 

 

EMBRIOLOGIA 

 

➢ A Embriologia como Ciência. Conceito de desenvolvimento. Gametogênese. Fecundação. 

Anomalias da fecundação. Segmentação. Tipos de blástula. Gastrulação comparada. 

Organogênese: derivados dos folhetos embrionários. Formação e evolução do celoma. 

Embriogênese humana. Placentação. Embriologia Experimental. Teratologia. Tipos 

especiais de desenvolvimento. 

 

FISIOLOGIA HUMANA 

 

➢ Introdução ao estudo da Fisiologia humana. Organização funcional do corpo humano e o 

controle do “ambiente interno”. Homeostasia e mecanismos de feedback. Compartimentos 

dos líquidos corporais. Organização funcional do sistema nervoso Periférico. Fisiologia 

Muscular. Fisiologia do Sistema Cardiovascular. 

 

GENÉTICA GERAL 

 

➢ DNA, cromossomos e genomas. Replicação, reparo e recombinação do DNA. Mutações. 

Transcrição e Tradução. Controle do ciclo celular. Mitose e Meiose. Genética do câncer. 

 

HABILIDADES MÉDICAS 

 

➢ Reconhecimento das atitudes facilitadoras para a relação médico-paciente. Utilização de 

técnicas básicas de entrevista. Realização de procedimentos básicos à prática médica; 

Realização de técnicas de suporte básico de vida (BLS). Ensinamento das técnicas de 
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anamnésia, ectoscopia e exame físico geral normal no paciente adulto; Técnicas de 

verificação de sinais vitais; Identificação de sinais e sintomas. Realização de procedimentos 

de apoio diagnóstico de acordo com normas de biossegurança; utilização básica de proteção 

individual (EPIs); descarte de materiais químicos e biológicos; conhecimento dos símbolos 

associados aos riscos; utilização correta de equipamentos de radioproteção. 

 

MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE - MISCO 

 

➢ Sistematiza a compreensão do conceito ampliado de Saúde. Aborda o desenvolvimento da 

política de saúde no Brasil, enfatizando a evolução histórica, a criação do SUS e a 

consolidação até os dias atuais. Conhecimento e compreensão dos princípios doutrinários e 

organizacionais do SUS, assim como do arcabouço legal do SUS (Constituição e Leis 8080 

e 8142, Normas Operacionais Básicas e Norma Operacional de Assistência à Saúde). 

Discute a transição do modelo assistencial no âmbito do SUS, considerando a experiência 

brasileira de atenção primária à saúde. Estratégia Saúde da Família: cadastramento de 

famílias, competências e atribuições dos membros da equipe de saúde da família, visita 

domiciliar. Formulários básicos do SUS. Sistemas de Informação em Saúde. Instrumentos 

de abordagem familiar. Prática supervisionada de assistência interdisciplinar em atenção 

primária à saúde. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA VAGAS REMANESCENTES DO CURSO DE MEDICINA 

DA UniCERRADO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO: 

 

Nome completo:__________________________________________________________________ 

Identidade: ______________ Órgão Emissor:_________UF:____ CPF:____________________ 

Data de nascimento:_____________  Naturalidade: ______________________________________  

Nacionalidade:______________________________________ Sexo: Masculino (    ) Feminino (    ) 

Endereço:________________________________________________________________________ 

______________________________________ Bairro: ___________________________________ 

CEP:____________________ Cidade:__________________ UF:______ País:_________________  

Fone:__________________________ E-mail:___________________________________________ 

Forma de Ingresso: (       ) Transferência interna     (       ) Transferência externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(       ) Portador de Diploma 

Curso de Origem: _________________________________________________________________ 

Instituição de Origem: _____________________________________________________________ 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

requeiro minha inscrição no processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes do Curso 

de Medicina para o 1º semestre letivo de 2019. Declaro para os devidos fins que li e aceito todos os 

termos do Edital 01/2019, o qual estabelece as regras do Processo Seletivo para vagas 

remanescentes do Curso de Medicina da UniCerrado. 

 

 

Goiatuba, _______ de __________________ de 2019. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

(por extenso) 


