UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA
PROCESSO DE SELEÇÃO DE DISCENTES
PROJETO DE EMSINO-EXTENSÃO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 2018

A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri, em consonância com
o edital nº 01/2018/PROEX-PROEN/UFCA, informa que se encontram abertas as
inscrições para a seleção de membros efetivos para as ações do ano de 2018 para o
Projeto de Ensino-Extensão em Medicina de Família e Comunidade coordenado pela
Profa. Sandra Barreto Fernandes da Silva. As inscrições podem ser efetuadas no
período de 13/03/2018 a 22/03/2018. As inscrições enviadas após esse período não
serão

consideradas

para

efetivação

das

inscrições

de

Monitoria,

Remunerada/Voluntária, do Programa de Integração Ensino e Extensão (PEEX).

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

O ProMFC da Faculdade de Medicina da UFCA vem, por meio deste, convocar
aos interessados para o seu Processo Seletivo, tendo em vista o perfil de interesse do
ingressante para desempenhar as funções cabíveis.
Vale ressaltar que este Edital possui vigência somente em tempo determinado e
unicamente predestinado para os fins que nele foram competidos. A realização deste
evento tem caráter idôneo, de suma responsabilidade e autoria do ProMFC. É
imprescindível, nesse quesito, que o candidato leia de forma cuidadosa todos os
aspectos retratados neste Edital, que não serão, em hipótese alguma, alterados ou
contestados.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

O Projeto de Ensino-Extensão (PEEX) vinculado às Pró-Reitorias de Extensão e
Ensino visa atuar em duas frentes:
1) Atividades de Ensino dentro dos módulos Assistência Básica à Saúde 1 e 2 por
intermédio de serviço de monitoria e assistência;
2) Ações de Extensão, Pesquisa e Inserção precoce na Atenção Básica.
Assim, a intenção do Projeto de Ensino-Extensão em Medicina da Família e
Comunidade (MFC) é realizar ações periódicas de educação em saúde, sob a forma de
rodas dialógicas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) vinculadas ao Programa Mais
Médicos para o Brasil (PMMB) e previamente selecionadas pela tutoria do PMMB da
UFCA.
Os alunos se deslocarão mensalmente a estes serviços de saúde em duplas,
acompanhando um grupo de alunos de medicina do 1º e 2º semestre, tendo à missão de
apresentar aos alunos como é a dinâmica do serviço e de promover Rodas de Conversas
com a oferta de informações à comunidade referentes a um determinado tema em saúde
(ex.: tabagismo, pré-natal, saúde do idoso, tuberculose, etc.), que lhes foi repassado
durante o Curso de Capacitação do PPMB, que também tem a periodicidade mensal,
apresentadas por especialistas convidados.
Além disso, acontecerão pelo menos 2 reuniões semestrais de caráter apenas
teórico para tirar dúvidas dos alunos e para debater os temas visto em sala e debatidos
nas rodas de conversa. Os participantes do projeto, sob supervisão do docentecoordenador acompanham o atendimento aos usuários de UBS pela equipe
multidisciplinar em saúde, sob a forma de um Estágio em Medicina de Família e
Comunidade (MFC), fortalecendo e sedimentando os conhecimentos repassados nas
ofertas pedagógicas do PMMB, cuja periodicidade é uma vez ao mês, com temas já
definidos pela tutoria do programa.
A carga horária do estágio é de 390 horas (6h30min horas semanais de atividade
prática supervisionada na UBS - 4h horas semanais para a coleta e processamento de
dados para as atividades nos seminários periódicos inseridos no PMMB).

3. VAGAS:

Serão selecionados 4 (quatro) discentes: 2 (duas) vagas remuneradas e 2 (duas)
vagas voluntárias.

4. REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIÇÃO

4.1. Estar matriculado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do
Cariri – UFCA e cursar entre o terceiro (3º) e sétimo (7º) período;
4.2. Ter 12 (doze) horas disponíveis para o desenvolvimento das atividades do
projeto;
4.3. Ter sido aprovado nos módulos de ABS I e II com nota igual ou superior a
8,0;
4.4. No caso de Monitoria Remunerada, não é permitido o vínculo simultâneo a
mais de uma das atividades remuneradas que estejam atreladas aos programas de bolsa
da UFCA ou gerenciadas por esta última, a fim de evitar o acúmulo de bolsas.

5. INSCRIÇÕES:

5.1. Poderão ser realizadas entre os dias 13/03/2018 e 22/03/2018;
5.2. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente online pelo
formulário

eletrônico:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeADv8OAeyWQK3xTk4rqd7489AbTNqEXZFjltW9
a3sl9hAI8w/viewform?usp=sf_link.

5.3. O candidato deverá enviar também uma carta de intenções de até duas (2)
laudas, no formato pdf, e Histórico acadêmico que deverão ser enviados para o email: promf.cariri@gmail.com até o término do período de inscrição (23h:59min do dia
22/03/2018).

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

A seleção e classificação dos candidatos serão realizadas pela Profa. Sandra
Barreto Fernandes da Silva, Coordenadora do Projeto, de acordo com os seguintes
critérios:
Será realizada uma entrevista semi-estruturada no dia 26 de março de 2018,
das 16h:00min às 18h, com duração de até 15 minutos cada. Terá pontuação de 0 a 10.
Será verificada a disponibilidade para a participação de todas as atividades do
Projeto de Ensino-Extensão.
A carta de intenções também receberá uma pontuação de 0 a 10. Sendo o
resultado final a média das duas notas (Entrevista + carta de intenções ÷ 2 = Nota final).
A sala onde será realizada a entrevista será posteriormente definida e divulgada.
A lista com a ordem dos candidatos entrevistados será afixada na porta onde a
entrevista

será

realizada

e

publicada

na

página

do

projeto

no

facebook

(https://www.facebook.com/Promfc-Cariri-Projeto-de-Extens%C3%A3o-em-Medicinade-Fam%C3%ADlia-e-Comunidade-1494095613933901/).

7. RESULTADO

O resultado será divulgado na página do Programa no facebook no dia 27/03/18
a partir das 19h.

8. RECURSOS

Os recursos deverão ser enviados para o e-mail promf.cariri@gmail.com até as
18h do dia 29 de março de 2018.

9. APROVAÇÃO

Preencherão as vagas para Bolsistas remunerado e voluntários os 4 (quatro)
primeiros colocados no Processo Seletivo, segundo a ordem decrescente de pontuação.

Ficando os candidatos que obtiverem a 1ª e a 2ª colocações com a bolsa remunerada (2
bolsas) e os demais com as bolsas voluntárias (2 bolsas).

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Os critérios de desempate seguirão a ordem:
✓ ter participado do Projeto de Ensino-Extensão em Medicina de Família e
Comunidade e do Projeto de Extensão em Medicina de Família e
Comunidade do Cariri em 2017;
✓ semestre;
✓ idade, considerando-se dia, mês e ano.

11. ELIMINAÇÃO

Será eliminado da Seleção o candidato que:
✓ não enviar toda a documentação solicitada no item 5 deste edital no prazo;
✓ não comparecer ao local, na data e horário determinados para a realização
da entrevista;
✓ não preencher os requisitos básicos, conforme previsto no item 4 deste
Edital;
✓ atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja conduzindo
a entrevista.

12. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS

Os discentes selecionados terão como principais atribuições:
✓ Realizar as atividades propostas pelo Projeto;
✓ Entregar mensalmente, em data estipulada pelas Pró-Reitorias de Ensino
e de Extensão, o Relatório Mensal de Atividades, sob pena de não
recebimento da certificação;

✓ Apresentar, no mínimo, um trabalho cujo tema esteja ligado ao objetivo de
seu projeto/programa de extensão em evento científico/acadêmico
realizado pela UFCA;
✓ Elaborar, junto com o coordenador ou tutor, o Relatório Final das
atividades.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Em caso de desistência de algum membro efetivo durante o período de
2018, os candidatos classificáveis do processo seletivo serão convocados segundo a
ordem de classificação;
13.2. Casos omissos neste edital serão avaliados pela coordenação do projeto;
13.3. Será realizado uma reunião com todos os membros do ProMFC, com data
a definir, para apresentação do projeto de ação de 2018, funcionamento geral e objetivos
do projeto, além de boas-vindas aos novos membros.

Desejamos a todos os candidatos boa sorte durante todo o processo.

Barbalha-CE, 12 de março de 2018.

(Original encontra-se assinado)
____________________________________________
Profa. Sandra Barreto Fernandes da Silva
Coordenadora Docente do Programa

