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UNIDADE: Universidade da Amazônia - UNAMA 

CURSO: Enfermagem 

 

A Coordenadora RENATA GLAUCIA BARROS DA SILVA LOPES  em conjunto com o 

NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) do Curso de ENFERMAGEM da UNIVERSIDADE 

DA AMAZÔNIA, no uso de suas atribuições resolve: 

 1º Ficam abertas as inscrições para o processo seletivo do Projeto de extensão Voluntário em 

Saúde do Idoso no período de 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2019 na RECEPÇÃO DA 

COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM (2º andar do Bloco C, recepção da sala dos 

professores) no horário de 8h00 às 18h00.  

 2º Serão 15 vagas e serão destinadas a alunos regularmente matriculados do 3º ao 10º 

semestres do curso (2019.1) e as atividades serão desenvolvidas no turno da tarde. 

Excepcionalmente no turno da manhã quando acordado pela coordenadora. 

 3º As inscrições serão feitas mediante o preenchimento da ficha de inscrição (ANEXO 1),  

termo de compromisso (ANEXO 2), comprovante de matricula e histórico escolar (com 

rendimento acadêmico),  e prova de título comprovada através das cópias dos 

certificados ou declarações mencionadas (ANEXO 3). Colocar todos os documentos 

solicitados neste edital em um envelope com a sua identificação de nome e matrícula, e 

colocar na ordem, como mencionado no edital. 

 4º Se o candidato não comprovar os documentos mencionados no edital, será automaticamente 

excluído do processo seletivo. 

 5º Se tiver empate na pontuação dos candidatos aprovados e não-classificados com as últimas 

vagas, a vaga será decidida em entrevista, priorizando a disponibilidade do discente, censo 

criativo. Se permanecer o empate, ocorrerá o desempate, considerando as maiores notas na 

ORDEM 1, 2 e 3 do anexo 3. 

 6º O período de vigência do projeto será de 11/02 a 28/06 DE 2019. 

 7º Divulgação do resultado 08 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 8º Cada aluno participante do projeto deverá cumprir vivência de 8h/SEMANAIS, com frequência,  

totalizando de 200 horas atividade complementar. 

 9º Ao final do projeto deverá ser entregue a ficha de frequência assinada pela professora 

coordenadora do projeto Nathalie Porfírio Mendes, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO E A 

TABELA DOS RESULTADOS, desenvolvido através das atividades vivenciadas durante o 

projeto. 

 10º O

s locais de prática e horários do projeto serão definidos junto com a coordenadora do 

projeto. 

 

                                                                                                                                            

BELÉM 31 de Janeiro de 2019 
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Coordenadora do Curso de ENFERMAGEM 

 

ANEXO 1  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PROJETO VIVÊNCIAS 

 

NOME COMPLETO__________________________________________________________INSC:____ 

MATRÍCULA:______________________ CURSO:__________________________________________ 

PERÍODO QUE ESTÁ CURSANDO ATUALMENTE : ______________ 

TURMA:_____________________ENDEREÇO:_________________________________________________

______________________ _________________________________________________________________ 

CEP:__________________CPF:_________________________RG:___________________________ 

TELEFONE:_____________________________ CELULAR:____________________________________ 

E-MAIL:_______________________________________________________________________________ 

LOCAL PRETENDIDO PARA A VIVÊNCIA:__________________________________________________ 

PERÍODO E TURNO PRETENDIDO:_______________________________________________________ 

 

 

Belém, _____ de _________________ de______ 

 

 

_______________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 
 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pela inscrição 
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ANEXO 2 

TERMO DE COMPROMISSO 

Declaro para os devidos fins que Eu, _______-

___________________________________________, aluno (a) do ____º semestre do Curso de 

_______________________ da Universidade da Amazônia – UNAMA, matrícula 

n°_______________ me comprometo a cumprir a carga horária total designada pelo projeto e a 

executar minhas funções com responsabilidade e ética, zelando pelo bem estar dos que convivem 

comigo e pela imagem da instituição que me recebe. Estou ciente que o projeto é voluntário. 

Fico ciente de que devo ter responsabilidade de me apresentar nos locais designados pela 

coordenadora do projeto utilizando roupa adequada, calça, blusas sem decote ou camisetas e 

sapato fechado; de cumprir o horário designado para as minhas atividades e que devo apresentar ao 

final o que foi solicitado em edital. Caso não cumpra, fico ciente de que poderei ser desligado das 

ações do projeto a qualquer momento, podendo neste caso vir a sofrer restrições em minhas 

participações em outros projetos futuramente ofertados pela instituição. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do candidato (a) 
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ANEXO 3 

CANDIDATO:  

PROVA DE TÍTULO 

PROVA DE TÍTULO 

ORDEM ATIVIDADES 

EXERCIDAS 

PONTUAÇÃO 

POR 

DOCUMENTO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

PONTUAÇÃO 

DECLARADA 

TIPO DE 

DOCUMENTO A 

APRESENTAR 

1 Estágio 

extracurricular 

na área afim, 

concluído ou em 

andamento 

1 1  Declaração da 

instituição ou 

homologação no 

processo seletivo 

aprovado 

2 Projeto de 

extensão ou 

Projeto do tipo 

Vivências 

0,5 1  Declaração emitida 

pela instituição 

3 Média final no 

último semestre 

5,0-7,0  

7,1-9,0  

9,1-10,0 

0,5 

1,0 

1,5 

 Histórico Escolar do 

Curso de Graduação. 

4 Cursos com 

carga horária 

igual ou superior 

a 30 horas 

0,25 0,5  Certificado 

comprovando a carga 

horária e frequência. 

5 Trabalhos 

publicados em 

revistas 

indexadas da 

área da saúde 

1,0 2,0  Cópia do resumo do 

artigo publicado com 

referência da revista na 

qual foi publicada 

6 Trabalhos 

publicados em 

revistas não 

indexadas em 

anais de 

congresso; 

0,5 0,5  Cópia do resumo do 

artigo publicado com 

referência da revista na 

qual foi publicada 
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simpósios, 

encontros e 

outros 

7 Monitoria 

acadêmica 

1,0 1,0  Declaração com papel 

timbrado da 

Instituição. 

8 Apresentação de 

trabalhos em 

eventos 

científicos 

0,5 1,0  Certificado de 

apresentação do 

trabalho no evento. 

9 Participação em 

congressos 

0,1 0,5  Certificado emitido 

pelo órgão ou 

Instituição promotora 

do evento. 

10 Participação em 

projetos de 

iniciação 

científica e 

pesquisa 

0,5 1,0  Declaração/ 

Certificado em papel 

timbrado da 

Instituição. 

PONTUAÇÃO TOTAL PREVISTA PELO CANDIDATO 

 (CAMPO PREENCHIDO PELA COORDENAÇÃO) 

 

 

Declaro para os devidos fins que entrego/envio neste ato os documentos utilizados na pontuação do presente 

instrumento, relativos à Análise de Currículo do PROCESSO SELETIVO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO EM 

SAÚDE DO IDOSO – 2019. 

 ___________________, ____/____/2019 _____________________________________ Assinatura do 

candidato(a) 

 

ATENÇÃO:  imprimir, preencher e entregar este documento juntamente com os demais previstos no edital, 

para a etapa de análise e confirmação da Banca Examinadora.  


