
                                                                      

 

 

 

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

EDITAL DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

PROGRAMA OU PROJETO DE EXTENSÃO: EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO DE IDOSOS E CUIDADORES: ABORDAGEM 

INTERPROFISSIONAL 

UNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE FISIOTERAPIA 

A coordenadora do projeto, Profª Drª Renata Alvarenga Vieira, da Faculdade de Fisioterapia, juntamente com a Profª Drª Edna Aparecida Barbosa 

de Castro, da Faculdade de Enfermagem e a Médica Drª Eliane Baião Guilhermino Alves, do Serviço de Geriatria e Gerontologia do HU/CAS-

UFJF fazem público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 04 vaga(s) de voluntário(s) graduando, conforme 

a seguinte distribuição: Curso de Enfermagem: 02 vagas ; Curso de Fisioterapia: 01 vaga; Curso de Medicina: 02 vagas. 

I. Dos Candidatos 
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar matriculado: a partir do 4º período do curso de Enfermagem e a partir do 5º período dos cursos de Fisioterapia e Medicina;  

b) Não estar em débito com a Extensão no que tange a relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

II. Atividades a serem realizadas: 
a) Participação em reuniões científicas e de planejamento semanais com os coordenadores e colaboradores do projeto; 

b) Realização mensal de Rodas de Conversas virtuais de educação em saúde realizadas com os pacientes idosos;  

c) Realização de tutoria digital com os idosos convidados a participarem das Rodas de Conversa;   

d) Elaboração semanal de material de educação e informação em saúde para alimentar a página do projeto; 

e) Controle do grupo de WhatsApp com divulgação de material de educação e informação em saúde para os idosos e cuidadores; 

f) Elaboração das produções do projeto para divulgação científica. 

III. Da seleção  
              A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a vaga de voluntário se vincula; 

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

Em caso de desistência do voluntário selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, o próximo candidato 

classificado assumirá a vaga. 

IV. Do Processo de Seleção 
Os critérios do processo seletivo determinados pelas coordenadoras do projeto são: 

1.1 - Ser classificado em entrevista semi-estruturada a ser respondida por escrito via formulário Google Forms, versando sobre conhecimentos 

gerais de saúde e relacionados ao tema do Envelhecimento Humano, incluindo descrição da motivação em participar do projeto. 

1.2 - Análise da grade de disponibilidade de horário.  

1.3 - Análise do IRA como critério de desempate. Apresentar o histórico no dia da seleção. 

V. Da Inscrição 
 DATA: 22/06 a 25/06/2021   até ás18h.       LOCAL: Via Formulário Google Forms pelo link:  
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0iYu2qIXe-rO-v4OardwM-CulFeZHQeFuTHHWjCyBpijAxQ/viewform?usp=sf_link 

VI. Da Seleção  
DATA: 25/06/2021.        LOCAL: Via Formulário Google Forms a ser enviado por e-mail aos candidatos inscritos.    
HORÁRIO: 19 às 21:00 horas 

VII. Da Divulgação do Resultado:   DATA: 28/06/2021.    LOCAL: por email                 HORÁRIO: 21:00 horas. 

 

Juiz de Fora, 22 de junho de 2021. 

 

Renata Alvarenga Vieira 

Coordenadora do projeto/programa 


