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INFORMATIVO – 1/2018 

 
Este informativo traz informações relacionadas a 3ª etapa do processo seletivo do Edital 001/2018 para admissão do Curso de 
Especialização EAD de Análise de Situação de Saúde. 
 
 

1. DA PROVA OBJETIVA ONLINE: 

 

1.1 A realização da prova objetiva online é obrigatória para dar continuidade à participação no processo seletivo do Edital 

001/2018. O candidato que não realizar estará eliminado deste processo seletivo; 

 

1.2 Será eliminado também o candidato que obter nota 0,0 (zero) na prova objetiva; 

 

1.3 A prova objetiva online será constituída de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, cada questão terá a pontuação de 

0,5; 

 

1.4 A prova estará disponível IMPRETERIVELMENTE no endereço eletrônico asis.iptsp.ufg.br, no período das 14h às 

23h (horário de encerramento) do dia 08 de outubro de 2018. 

 
1.5 Às 23h o sistema será encerrado e caso ainda esteja realizando a prova o sistema registrará as questões respondidas 

até o momento e finalizará a prova; 

 
1.6  Para realizar a prova online deve-se seguir as orientações de acesso: 

 

 Acesse: asis.iptsp.ufg.br 

 Usuário: seu CPF - sem pontos e traço 

 Senha: Asis@2018 

 

1.7 A prova objetiva online terá duração de 2 horas e uma única tentativa, ou seja, terá a permissão de acessar o 

sistema apenas uma vez e a partir do login efetuado terá 2 horas para realizar a prova e não poderá acessar o sistema 

posteriormente, seja por quaisquer motivos. 

 
2. DO RESULTADO FINAL: 

 

2.1 A pontuação final de cada candidato será obtida através da média aritmética da pontuação do minicurrículo com a 

pontuação da prova objetiva online conforme fórmula abaixo; 

 

PF = 𝑀𝐼+𝑃𝑂 
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PF = Pontuação Final 

MI = Pontuação do Minicurrículo  

PO = Pontuação da Prova Objetiva 

 

2.2 Serão classificados os primeiros 40 candidatos para cada pólo com base na pontuação final; 

 

2.3 Em caso de empate na pontuação final, a Comissão estabelecerá os seguintes critérios de desempate:  

 

1) cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento na área de vigilância em saúde;  

2) maior tempo de serviço na vigilância em saúde; 

3) maior nota prova objetiva online. 

Goiânia, 05 de outubro de 2018. 

Comissão de Seleção do Curso 


