
                                                                      
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROJETO: TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR - DIVULGANDO A PREVENÇÃO A ESTUDANTES JOVENS  

 

UNIDADE ACADÊMICA:  

O coordenador do projeto TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR - DIVULGANDO A PREVENÇÃO A ESTUDANTES JOVENS  

 da unidade acadêmica FACULDADE DE MEDICINA torna público o processo de seleção de discentes de 

graduação para preenchimento de QUATRO (4) vaga(s) de voluntário(s) graduando(s).  

 

I. Dos Candidatos 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF;  

b) Não estar em débito com a Extensão no que refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção 

do Programa de Assistência Estudantil. 

 

II. Atividades a serem realizadas: 

O trauma raquimedular é um evento dotado de grande dramaticidade e impacto social. A lesão por mergulho 

em águas rasas, como piscinas, lagos, rios, mares e represas é mais frequente em jovens, previamente 

hígidos, com a maioria dos casos culminando em tetraplegia e incapacidade pelo resto de suas vidas. Tendo 

em vista o papel do médico como educador e sua importante atuação na promoção e prevenção em saúde, o 

objetivo deste projeto é levar conhecimento à comunidade acerca dos riscos e promover ações preventivas 

de acidentes envolvendo mergulho em água rasa. Neste sentido, serão realizadas palestras na Escola de 

Aplicação João XXIII de forma presencial ou através de videoconferências, para estudantes jovens, cujas 

idades compreendem a faixa etária de risco epidemiológico para o trauma raquimedular. 

 

III. Da seleção 

A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a bolsa 

ou a vaga de voluntário se vincula; 

O projeto deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos 

estudantes; 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia útil do 

mês subsequente; 

Em caso de desistência do bolsista ou voluntário selecionado durante o período de execução do programa e/ou 

projeto, o próximo candidato classificado assumirá a vaga. 

 

 

IV. Do Processo de Seleção 

1 – Prova a ser realizada dia 24/07/2021, sábado, às 09:30 horas, na sala 314 da Faculdade de Medicina. 

2 – O critério de desempate será pelo Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 



                                                                      
 
 

 

V. Da Inscrição 

DATA: 22/07/2021 a 23/07/2021. 

 

LOCAL: enviar inscrição para o e-mail: maurots@ufjf.br contendo: 

- NOME DO PROJETO QUE ESTÁ CONCORRENDO (TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR - DIVULGANDO A PREVENÇÃO A 

ESTUDANTES JOVENS); 

- NOME COMPLETO DO CANDIDATO; 

- TELEFONE, E-MAIL, NÚMERO DE MATRÍCULA, CPF, PERÍODO QUE ESTÁ CURSANDO E NOTA DO ÍNDICE 

DE RENDIMENTO ACADÊMICO (IRA) COM COMPROVANTE ANEXO.  

 

HORÁRIO: envio do e-mail de inscrição para maurots@ufjf.br até as 23:59 h. do dia 23/07/2021 (sexta-feira). 

 

VI. Da Seleção  

DATA: 24/07/2021 

LOCAL: SALA 314 DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFJF 

HORÁRIO: 9:30 HORAS 

 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 28/07/2021 

LOCAL: SITE DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFJF 

https://www.ufjf.br/medicina 

HORÁRIO: 17 HORAS 

 

 

Juiz de Fora, 22 de julho de 2021. 

 

PROF. DR. MAURO TOLEDO SIRIMARCO 

SIAPE 1350429 

COORDENADOR DA AÇÃO DE EXTENSÃO 
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