
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE ENFERMAGEM 

EDITAL 

 

 

Concurso Público de provas e títulos, para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, nível 
MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, nos termos do item 2 (dois), na área 
de Enfermagem em Saúde Mental, nas disciplinas EN 230 - Enfermagem em Saúde Mental I, 
EN 430 - Enfermagem em Saúde Mental II, EN 532 - Processo de Cuidar em Enfermagem 
Psiquiátrica, EN 280 - Exercício da Enfermagem I e EN 780 - Exercício da Enfermagem II, da 
Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas.  
 

O Concurso de que trata este Edital terá início às 8h00 do dia 16 de agosto de 2022, com previsão de 

término em 19 de agosto de 2022, no Anfiteatro da Faculdade de Enfermagem, situada na Rua Tessália 

Vieira de Camargo, 126 - Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas, SP, com o 

seguinte calendário fixado para a realização das provas: 

CRONOGRAMA 

16/08/2022 (terça-feira) FEnf - Unicamp 

8h00 Instalação da Comissão Julgadora, abertura dos trabalhos e assinatura da lista de presença 
A seguir Conhecimento pelos candidatos do cronograma dos trabalhos 
A seguir Apresentação da lista de pontos da Prova Escrita 
A seguir Sorteio do Ponto da Prova Escrita (eliminatória) 

8h30 Realização da Prova Escrita (60 minutos para consulta e 02 horas para a prova, provas registradas 

com tinta e manuscritas) 
12h00 Almoço 

13h30 Correção da Prova Escrita 

17/08/2022 (quarta-feira) FEnf – Unicamp 
8h00 Divulgação, em sessão pública, do resultado da Prova Escrita;  

Sorteio dos grupos da Prova Didática (A, B, C, se necessário) 
8h15 Sorteio do Ponto da Prova Didática do grupo A (só poderão participar da prova Didática os candidatos 

aprovados na Prova Escrita) * 

8h30 Prova de Títulos dos candidatos aprovados na Prova Escrita 
12h30 Almoço 

14h00 Sorteio do Ponto da Prova Didática do grupo B 
18/08/2022 (quinta-feira) FEnf – Unicamp 

8h00 Sorteio do Ponto da Prova Didática do grupo C (se necessário) 

8h15 
 

Presença dos Candidatos do grupo A e assinatura da lista de presença 
Realização da Prova Didática do grupo A ** (Ponto sorteado 17/08/2022, 8h15)  

 (Ordem de apresentação pública da Prova será por sorteio; recolhimento dos pendrives ou CD com 

apresentação, se forem utilizados na Prova; duração mínima de 50 minutos e máxima de 60 minutos; 
vedada a participação dos outros candidatos) 

12h30 Almoço 
14h00 Realização da Prova Didática do grupo B ** (Ponto sorteado 17/08/2022, 14h00)  



 

 

 

 

 

 (Ordem de apresentação pública da Prova será por sorteio; recolhimento dos pendrives ou CD com 

apresentação, se forem utilizados na Prova; duração mínima de 50 minutos e máxima de 60 minutos; 
vedada a participação dos outros candidatos) 
 

 

 

19/08/2022 (sexta-feira) FEnf – Unicamp 
8h00 Presença dos Candidatos do grupo C e assinatura da lista de presença 

Realização da Prova Didática do grupo C ** (Ponto sorteado 18/08/2022, 8h00)  

 (Ordem de apresentação pública da Prova será por sorteio; recolhimento dos pendrives ou CD com 
apresentação, se forem utilizados na Prova; duração mínima de 50 minutos e máxima de 60 minutos; 

vedada a participação dos outros candidatos) 
 

 

A seguir 
 

Prova pública de Arguição 
Presença dos Candidatos e assinatura da lista de presença 
 (Ordem da Prova será por sorteio; vedada a participação dos outros candidatos) 

12h30 Almoço 
13h30 Prova pública de Arguição (vedada a participação dos outros candidatos) 

A seguir Análise da Prova de Arguição 
A seguir Divulgação dos resultados finais em sessão pública 

Encerramento dos trabalhos 
 
O cronograma prevê o comparecimento e aprovação na Prova Escrita de todos os candidatos que tiveram sua 
inscrição deferida. Se houver ausência ou eliminação de candidatos na Prova Escrita, este cronograma poderá 

ser adequado ao número de presentes/aprovados. 
 

* Os candidatos sorteados para a apresentação de suas aulas serão divididos por período em grupos e 

permanecerão em uma sala de aula com restrição de portarem material audiovisual (Telefone celular, 
computador, tablets) até a apresentação do último candidato do dia do período. 
 

** Para garantir o período de 24 horas para o preparo da atividade didática, os candidatos serão sorteados e 

divididos em grupos, tanto quanto forem necessários para a apresentação. O sorteio do ponto do grupo será feito 
em períodos correspondentes ao da apresentação.  
Ex: 

Grupo A: 8h00  
Grupo B: 14h00  
Grupo C: 8h00 (Do dia seguinte ao da apresentação do Grupo A) 
Essa distribuição poderá ser alterada e comunicada aos candidatos conforme andamento dos trabalhos. 
 

LISTA DE PONTOS PARA PROVA  
 
1. A clínica da enfermagem psiquiátrica e seu contexto para a consulta de enfermagem; 
2. A relação enfermeiro paciente e seus pressupostos teóricos no contexto cuidado de enfermagem psiquiátrica; 
3. Linguagem e comunicação no contexto do cuidado em enfermagem psiquiátrica e saúde mental; 
4. O contexto político da rede de atenção psicossocial e suas implicações para a enfermagem; 

5. Processo de cuidar em enfermagem psiquiátrica para pacientes com dependência de substâncias psicoativas; 
6. Processo de cuidar em enfermagem psiquiátrica para pacientes com transtornos de pensamento – Psicoses; 
7. Processo de cuidar em enfermagem psiquiátrica para pacientes com transtornos de afeto e humor; 
8. O processo de enfermagem e suas implicações no cuidado de enfermagem psiquiátrica e de saúde mental; 



 

 

9. Processo de cuidar em enfermagem nas emergências psiquiátricas; 
10. Cuidado em saúde mental na atenção primária. 

 
A Comissão Julgadora estará constituída pelos Professores Doutores: Titulares: Amanda Márcia dos Santos 

Reinaldo, Agnes Olschowsky, Camila Cardoso Caixeta, Claudinei José Gomes Campos e Eliana Pereira de 
Araújo, e. Suplentes: Amilton dos Santos Junior, Kelly Cristina Brandão da Silva e Lucilene Cardoso. 
 
Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da Comissão Julgadora e os candidatos inscritos, Gabriella 
de Andrade Boska, Elda de Oliveira, Rosana Ribeiro Tarifa, Bruno Pereira da Silva, Erika Gisseth Leon Ramirez, 

Marciana Fernandes Moll, Paula Fernanda Lopes, Carlos Alberto dos Santos Treichel, Elaine Ribeiro, Jussara 
Carvalho dos Santos, Laura de Freitas Souza Sayão e Eduardo Sodré de Souza. 
 

 

 

Campinas, 12 de julho de 2022. 
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. Maria Helena Baena de Moraes Lopes 
Diretora 

Faculdade de Enfermagem 
UNICAMP 

 


