
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

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

TÍTULO DO PROGRAMA/PROJETO: COMUNIDADE SAUDAVEL

UNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE MEDICINA

O coordenador do projeto/programa COMUNIDADE SAUDAVEL da FACULDADE DE MEDICINA torna público o processo de

seleção de discentes de graduação para preenchimento de UMA vaga de bolsista graduando e SETE vagas de voluntários

graduandos.

I. Dos Candidatos

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

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF: medicina e enfermagem

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 bolsista, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção do Programa de

Assistência Estudantil.

II. Atividades a serem realizadas:

Atividades educativas sobre saúde, com as crianças, adolescentes e idosos atendidos, realizando exames clínicos e estabelecendo os planos

de cuidado integrais e integrados com os demais equipamentos do território. Os que necessitarem de cuidados de saúde, proteção social ou

educação especial serão encaminhados e acompanhados devidamente, de acordo com a necessidade, a partir dos atendimentos médicos nas

UBS dos bairros, pelo professor, médico e coordenador do projeto, com os parceiros do território do programa Boa Vizinhança,, em especial, as

UBS Dom Bosco e São Pedro, os CRAS Centro e Oeste, as escolas municipais destes bairros e o Instituto Dom.

Os planos de cuidado em articulação intersetorial serão elaborados com os atores sociais envolvidos nas reuniões de rede socioassistencial

dos CRAS Centro e Oeste, visando potencializar um espaço de diálogo já existente e potente, onde os profissionais dos equipamentos públicos

de diferentes setores da administração pública que atuam num mesmo território compartilham suas necessidades e planejam conjuntamente as

suas ações, abordando a saúde individual e coletiva de forma interdisciplinar e colaborativa.

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 de múltipla escolha sobre Vigilância em Saúde e Redes de Atenção à Saúde (assistir as aulas gravadas do canal do

professor),

2 entrevista estrutrada - fazer a leitura de um dos seguintes programas: Programa Saúde na Escola ou Programa de Assistência

Integral à Família da Proteção Social Básica / SUAS, e desenvolver um texto indicando uma ou mais linhas de ação em que o

candidato - aluno de medicina ou de enfermagem, desejasse se engajar, justificando esta escolha, e colocando sua disponibilidade e

interesses pessoais nas áreas do projeto.

3 desempate pelo IRA



V. Da Inscrição

DATA: 21 a 27/06/2021.

LOCAL: https://forms.gle/ZUWVsw4TKkEdrm7M9

VI. Da Seleção

DATA: 28/06/2021

LOCAL: sala de aula do google (link será enviado aos inscritos após o fechamento das inscrições)

HORÁRIO: 11 h

VII. Da Divulgação do Resultado

DATA: 30/06/2021

LOCAL: mural da sala de aula do processo seletivo

HORÁRIO: 12 h

Juiz de Fora, 21 de junho de 2021.

MARCIO JOSE MARTINS ALVES

SIAPE 3166769

COORDENADOR DA AÇÃO DE EXTENSÃO

https://forms.gle/ZUWVsw4TKkEdrm7M9

