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EDITAL Nº 01/2020 - PROGRAD/CIPEAD/COAFE/NEPES/
PROGRAMA EMERGENCIAL DE MONITORIA DIGITAL - APOIO AOS NTES
QUALIFICAÇÃO DAS COORDENAÇÕES DE CURSO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - NEPES
Processo nº 23075.059428/2020-42
A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Proﬁssional (PROGRAD), através das suas Coordenadorias de
A vidades Forma vas e Estágios (COAFE) e Integração e Polí ca de Educação à Distância (CIPEAD), torna
público o edital para seleção de monitores para a ação Qualiﬁcação das Coordenações de Curso em
Vigilância Sanitária. Essa ação está amparada no Edital Nº 01/2020 - PROGRAD/CIPEAD/COAFE (3074838),
e a cargo do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde (NEPES), do Setor de Ciências da Saúde da
UFPR, visando o desenvolvimento de protocolo de vigilância em saúde nas dependências da Universidade
Federal do Paraná voltado aos cursos de graduação.
1.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1.
Será selecionado por meio deste edital 5 (cinco) estudantes regularmente matriculados nos
Cursos de Enfermagem ou de Medicina, a par r do 5º período do curso.
1.2.
Além do número de vagas constantes no item acima, poderão ser selecionados e classiﬁcados
candidatos para comporem listas de reserva para eventuais subs tuições ou suplementações de apoio ao
longo da vigência do projeto.
1.3.
A bolsa terá duração de até 4 (quatro) meses, a par r de novembro de 2020, no valor mensal
de R$ 400,00.
1.3.1.
Os bolsistas selecionados receberão até quatro parcelas de bolsas, correspondentes aos
meses de novembro/20, dezembro/20, fevereiro/21 e março/21.
1.3.2.
O pagamento das parcelas correspondentes aos meses de fevereiro/21 e março/21, rela vos
ao exercício ﬁscal do ano de 2021, estará sujeito ao cronograma de repasses orçamentários do governo
federal à UFPR e, portanto, poderá sofrer atrasos ou cortes por mo vos alheios à deliberação da UFPR.
1.4.
Caberá aos selecionados auxiliar no desenvolvimento de protocolo de vigilância em saúde nas
dependências da Universidade Federal do Paraná voltada aos cursos de graduação, desempenhando as
seguintes a vidades:
Iassessoria na elaboração de materiais instrucionais voltados às coordenações de
curso e cheﬁas de departamento sobre manejo de casos suspeitos ou conﬁrmados de
COVID-19 entre os estudantes e servidores da UFPR;
II atendimento para esclarecer e orientar sobre monitoramento e manejo de casos
suspeitos ou conﬁrmados de COVID-19 entre os estudantes e servidores da UFPR.
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2.

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO

2.1.

Poderão se candidatar estudantes que cumpram os seguintes requisitos:
I-

ter disponibilidade de 20h semanais para a vidades;

II possuir conhecimentos e habilidades necessárias para u lizar tecnologias digitais
de comunicação e informação;
III dispor de computadores (desktop, notebook ou tablet, entre outros) e acesso à
Internet para o desempenho adequado das suas atribuições;
IV -

dispor de telefone celular;

Vestar regularmente matriculado nos Cursos de Enfermagem ou de Medicina a
par r do 5º período do curso.
2.2.
As inscrições deverão ser realizadas por e-mail dirigido ao NEPES (nepes@ufpr.br), aos
cuidados da Profa. Daiana Kloh Khalaf, até as 16h00min do dia 23 de novembro de 2020. Ao e-mail, deverão
ser anexados os seguintes documentos:
Itexto de autoria do candidato sobre o tema "A importância da Vigilância em Saúde
em tempos de pandemia de COVID-19", com, no mínimo, 500 e, no máximo, 1500
caracteres, com espaço;
II 2.3.

cópia do histórico escolar da graduação em andamento.

A seleção será realizada com base na avaliação dos seguintes critérios:
Ianálise do texto sobre "A importância da Vigilância em Saúde em tempos de
pandemia de COVID-19" de autoria do candidato (peso 50%);
II 50%).

entrevista a ser realizada no dia 23 de novembro a par r das 16h30min (peso de

2.4.

Resultado da seleção será divulgado no dia 24 de novembro às 12h00min

3.

CRONOGRAMA
Período de inscrições: 18/11 a 22/11 (16h)
Entrevista: 22/11 (a par r das 16h30)
Divulgação do resultado: 23/11
Início das a vidades: 25/11

Curi ba, 18 de novembro de 2020

Profa. Daiana Kloh Khalaf
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Extensão e Ensino em Saúde
Setor de Ciências da Saúde
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Prof. Eduardo Salles de Oliveira Barra
Pró-Reitor de Graduação e Educação Proﬁssional
Universidade Federal do Paraná
Documento assinado eletronicamente por EDUARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA, PROREITOR(A) DE GRADUACAO E EDUCACAO PROFISSIONAL, em 18/11/2020, às 10:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por DAIANA KLOH KHALAF, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/11/2020, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3131084 e o
código CRC B6F15158.

Referência: Processo nº 23075.059428/2020-42
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