Edital das Provas para obtenção do Título de Especialista em
Enfermagem Forense – 2019

1. Das condições para a inscrição:
A Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense (SOBEF) concederá o título de
especialista em Enfermagem Forense a seus associados efetivos que possam
comprovar os seguintes requisitos:
1.1. Ter, no mínimo, três anos de experiência como enfermeiro atuante na área
de prevenção e/ou identificação clínica de violência, ensino ou pesquisa com o
tema, participação na cadeia de custódia, entre outras áreas relacionadas à
atuação do enfermeiro forense.
1.2. Estar inscrito como enfermeiro no Conselho Regional de Enfermagem,
encontrando-se em pleno gozo de seus direitos.
1.3. Ser associado à SOBEF estando em pleno gozo de seus direitos.
1.4. Estar quite com a anuidade da SOBEF no ano de 2019.
1.5. O candidato portador de deficiência ou que necessitar de condição especial
para a realização das provas deverá enviar solicitação à Comissão de Títulos,
junto aos documentos da inscrição.
2. Dos requisitos para inscrição:
2.1. Curriculum lattes.
2.2. Cópias (scanner) de todos os documentos citados no currículum vitae, na
ordem sequencial de aparecimento no documento descritivo.
2.3. Requerimento específico (ver Anexo I), fornecido pela SOBEF, em duas vias.
2.4. Comprovante de atuação na área forense por um período mínimo de três
anos.
2.5. Duas fotos 3 x 4 recentes (levar no dia da prova).
2.6. Comprovante de pagamento da anuidade da SOBEF de 2019.
2.7. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição para a prova no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) que poderá ser paga através de depósito
bancário – Banco do Brasil – Agência 6852-7; C/C: 16390-2; CNPJ:
27674388/0001-62. Ou R$ 600,00 (seiscentos reais) em 2x no cartão de
crédito.
3. As provas constarão

I. Análise do curriculum vitae – peso 4;
II. Prova objetiva – peso 6
3.1.
Análise do curriculum vitae: possui caráter eliminatório para próxima
fase (prova objetiva). Sua avaliação abrangerá toda a atividade profissional no
âmbito da prática, ensino e pesquisa nos níveis de graduação, extensão,
pósgraduação e outros. Somente serão considerados válidos as atividades
curriculares que possuem documentação comprobatória.
3.2.
A prova escrita: constará de cinquenta questões de múltipla escolha,
segundo o programa relacionado no item 08.
3.3.
Será aprovado o enfermeiro que obtiver, no mínimo, média ponderada
7,0. A média poderá conter fração centesimal.
3.4.
A lista de candidatos aprovados será divulgada no site da SOBEF
(http://sobef.com.br). O candidato aprovado também será informado pela SOBEF
via e-mail no prazo de 30 dias após a realização da prova.
4. Do processo seletivo 4.1.
Das inscrições:
4.1.1. As inscrições terão início em 02 de setembro de 2019 e término em 15 de
outubro de 2019.
4.1.2. As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail da secretaria da SOBEF
(secretaria@sobef.com.br) com o anexo de todos os documentos citados no item
02 do referido edital (exceto o item 2.5 que deverá ser entregue no dia da prova).
5. Cronograma do concurso
5.1. De 02 de setembro a 15 de outubro de 2019 – Período de inscrições, que
deverão ser realizadas via e-mail até as 22h do último dia de prazo da inscrição.
5.2. De 15 a 24 de outubro de 2019 – Análises de curriculum vitae, de caráter
eliminatório (atenção quanto à forma de apresentação da descrição do currículo
e apresentação dos documentos comprobatórios)
5.3. Dia 25 de outubro de 2019 – Divulgação da listagem dos candidatos
aprovados para a etapa II (prova objetiva), o candidato será informado pela
SOBEF via e-mail, e será disponibilizado no site da SOBEF
(http://sobef.com.br).
5.4. Dia 05 de novembro de 2019 – realização da prova escrita, das 08:00 h às
12:00h. Local a confirmar, durante o I Congresso Nacional de Enfermagem
Forense, realização da SOBEF.
5.5. A divulgação dos candidatos aprovados no concurso será feita no prazo de
30 dias após a realização da prova objetiva, pela SOBEF, por endereço eletrônico
presente nos documentos de identificação enviados pelo candidato no momento
da inscrição.

6. Disposições Gerais
6.1. Não será permitida a entrada do candidato depois das 08:15 h.
6.2. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta ou enviada fora
do prazo estabelecido no regulamento do Concurso para obtenção do título de
Especialista pela SOBEF.
6.3. Após aceita a inscrição, apenas os candidatos que não puderem comparecer
às provas por motivo de força maior (doença própria ou de familiar, luto, por
exemplo) terão direito à devolução de 50% do valor pago para inscrição,
devendo, portanto, requisitá-la até o dia 12 de novembro de 2019 à SOBEF,
através do endereço eletrônico: secretaria@sobef.com.br, informando os motivos
do não comparecimento e anexando os documentos comprobatórios pertinentes
(atestado médico, por exemplo). Cabe à comissão organizadora avaliar os
motivos do não comparecimento e deferir ou não o pedido de reembolso. Essa
avaliação será feita após o término do concurso.
6.4. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para
terceiros ou o seu repasse para inscrição no concurso dos anos seguintes.
Também não haverá, em caso de reprovação do candidato, devolução do valor ́
pago.
6.5. Não haverá revisão de nenhuma das etapas eliminatórias.
6.6. O candidato reprovado poderá se inscrever nos concursos posteriores.
7. Programa
A prova abordará os seguintes temas relacionados com as áreas de Enfermagem
Forense:









História da enfermagem forense no mundo;
Enfermagem forense no Brasil (ética, legislação e normas vigentes;
competências e áreas de atuação);
Epidemiologia da violência no Brasil;
Preservação de vestígios forenses;
Violência sexual e legislação específica;
Violência contra grupos vulneráveis (mulheres, crianças e idosos);
Noções de Tanatologia; Traumatologia; e Sexologia forense;
Sistematização da Assistência de Enfermagem aplicada às vítimas de
violência.
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ANEXO I
REQUERIMENTO ESPECÍFICO DE INSCRIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM AS NORMAS DO CONCURSO

Eu, Enf.(a) _______________________________________________________
COREN:___________________ UF:___
CPF:______________________
Identidade: ____________________ Órgão Emissor: _____________ UF: ____
Residente à ________________________________________________nº ____
Compl:___________________________________________________________
Bairro:________________________ Cidade
________________
UF
__________
CEP:______________
Fone: (__)____________________
E-mail:______________________________________________,
estou
requerendo minha inscrição no concurso para obtenção do TÍTULO DE
ESPECIALISTA EM ENFERMAAGEM FORENSE, promovido pela SOCIEDADE DE
ENFERMAGEM FORENSE - SOBEF.
Declaro ser de meu total conhecimento e estar de acordo com as condições
estipuladas pela Sociedade de Brasileira de Enfermagem Forense no EDITAL
DAS PROVAS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM
ENFERMAGEM FORENSE, cuja cópia se encontra disponível no site da SOBEF
(http://sobef.com.br),
____________________________, ____/____/____
Cidade, data
___________________________________________________________
Assinatura

