Universidade Federal do Cariri
Curso de Medicina

EDITAL 001/2019 DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA E VOLUNTÁRIO

Projeto: Atividades lúdicas: um remédio sinérgico para o tratamento coadjuvante
de crianças hospitalizadas na Região do Cariri (Projeto Feliz)
Coordenador: Profº. Hidemburgo Rocha Gonçalves
Aos alunos do Curso de Medicina da UFCA:
O coordenador do Projeto de Extensão “Atividades lúdicas: um remédio sinérgico para o
tratamento coadjuvante de crianças hospitalizadas na Região do Cariri” do Curso de
Medicina-UFCA-Barbalha lança o Edital de Seleção de Bolsista e Voluntário para o
preenchimento de duas (2) vagas para bolsista remunerado, conforme informações
abaixo.
INFORMAÇÕES PRELIMINARES

O presente projeto trata de questões pertinentes ao Curso de Graduação em Medicina nas
seguintes áreas: desenvolvimento pessoal e assistência básica à saúde, visando o
aperfeiçoamento teórico e prático do corpo docente e o incentivo ao corpo discente no
aprimoramento de suas habilidades técnico-científicas. Compromisso com ações voltadas
para a superação das desigualdades sociais e/ou melhoria da qualidade de vida de
segmentos em situação de vulnerabilidade é papel da Universidade. Neste contexto
desenvolveremos trabalhos que retratam as vivências infantis com a utilização de
brincadeiras e confecção de brinquedos que evocam a ludicidade (músicas, jogos, teatro,
reforço escolar/leitura, culinária e artesanato/pintura).
Mais informações e mídia de ações realizadas:
https://www.facebook.com/pg/projetofelizfamed

DAS INSCRIÇÕES
1) Torna-se público que durante o período de 26 a 28 de março de 2019 estarão abertas
as inscrições para o preenchimento de duas vagas (2 vagas para bolsista remunerado).
2) As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento de formulário
correspondente neste edital mediante entrega dos documentos abaixo citados:
a) Ficha de inscrição encontra-se anexa neste edital;
b) Carta de apresentação redigida pelo candidato. Nesta carta deverá ser contado um
pouco sobre o candidato, o que o levou a querer participar do nosso grupo e o que mais
achar relevante;
c) Histórico escolar da graduação (disponível no portal do aluno - caso seja calouro
utilizar histórico do ensino médio);
3) Apenas serão consideradas as inscrições que apresentarem toda a documentação
exigida dentro dos prazos estabelecidos. A referida documentação deverá ser entregue na
sala do NAPECE (Informações e inscrições com Paula Janaynne).
E-mail: napece.famed@ufca.edu.br
DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
Para se inscrever no processo de seleção do Projeto Feliz são necessários os seguintes
requisitos:
a) Estar cursando Medicina na Universidade Federal do Cariri;
b) Não ser bolsista de qualquer outro projeto ou programa;
c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais para serem dedicadas às atividades do
programa.
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
A seleção e classificação dos candidatos serão realizadas pelo Prof. Hidemburgo
Gonçalves Rocha, Coordenador do Projeto, de acordo com os seguintes critérios:
Currículo
O currículo acadêmico será pontuado de acordo com as atividades desenvolvidas pelo
Aluno:
•

JÁ TER TRABALHADO ANTES COM O PROJETO FELIZ
2 PONTOS

•

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIÊNTIFICO SOBRE O PROJETO

FELIZ
2 PONTOS
•

ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES

JÁ TER AUXILIANDO AS ENTIDADES DE TRATAMENTO DE CRIANÇAS
HOSPITALIZADAS NA REGIÃO DO CARIRI.
2 PONTOS

Entrevista

Será realizada no dia 29 de março de 2019 às 15:00. Após a referida entrevista será
avaliado o currículo do candidato e a carta de intenção. Será verificada a disponibilidade
para a participação em todas as atividades do Projeto de Extensão. Terá pontuação de 0 a
4,0 PONTOS.

A sala onde será realizada a entrevista será divulgada na sala da NAPECE (Paula
Janainne) ou portaria desta faculdade.

Composição da Nota

NOTA FINAL = currículo + entrevista
A carta de intenção (será usada para desempatar pontuações similares)
Aprovados: Serão classificados os dois primeiros colocados.

__________________________________
Hidemburgo Rocha Gonçalves
Coordenador do Projeto
Barbalha-CE, 26 de março de 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
FACULDADE DE MEDICINA - FAMED

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO Atividades lúdicas: um remédio sinérgico para o tratamento coadjuvante de
crianças hospitalizadas na Região do Cariri
IDENTIFICAÇÃO DO(A) ESTUDANTE
Nome:
Data de Nascimento: ___/____/____
Nacionalidade:
Naturalidade:
UF:
RG:
CPF:
E-mail:
Curso:
Matrícula:
Semestre:
Endereço Completo:
CEP:
Telefone: ( )
Celular: ( )
No momento, você está comprometido com:
Atividade remunerada em Programa Acadêmico da UFCA? Sim ( ) Não ( )
Atividade voluntária em Programa Acadêmico da UFCA? Sim ( ) Não ( )
Vínculo empregatício? Sim ( ) Não ( )
Outro curso de Graduação? Sim ( ) Não ( )
Estou ciente e concordo com as condições descritas no respectivo Edital, que disponho de 12
horas semanais para as atividades de extensão e que não sou beneficiário de nenhum outro tipo
de remuneração.
Local, Data
___________________________________________________
Assinatura do Aluno

