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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS 

 

 O presente Edital de Seleção Discente se refere a participação voluntária no 

projeto de extensão universitária intitulado “INTEGRALIDADE DO CUIDADO E A 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ” do 

Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde (NEPES).  

Caso o projeto seja contemplado com bolsa(s) de extensão, a distribuição da(s) 

mesma(s) obedecerá aos critérios requeridos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(PROEC), a exemplo do edital de 2020, que solicitava “prioridade aos alunos com 

vulnerabilidade social comprovada por meio do rendimento familiar”. Desta forma, a 

divulgação do resultado dessa seleção será de uma lista de habilitados a participarem do 

projeto e, havendo bolsa, a concessão considerará as determinações da PROEC e os itens 

listados no tópico 8.1. 

 

PROJETO: INTEGRALIDADE DO CUIDADO E A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

MODALIDADE: Voluntário 

DEPARTAMENTO/CURSO DE ORIGEM: Enfermagem da UFPR 

COORDENADORA E VICE-COORDENADORA: Professoras Shirley Boller  e 

Daiana Kloh Khalaf 

 

1. DA INSCRIÇÃO – REQUISITOS 

 PODEM SE INSCREVER NO PRESENTE EDITAL: Discentes matriculados no 

Curso de Graduação na área da saúde, em especial  enfermagem e  medicina. 

Requisito:  é estar cursando nível superior a partir do 4º período ou ter finalizado segundo 

ano do curso. Poderão participar alunos da UFPR e alunos de outras instituições (neste 

caso não concorrerá a bolsa remunerada).  

 

As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas, exclusivamente, via Internet, a 

partir do dia 18/03/2021 até as 14h00min do dia 28/03/2021  mediante o preenchimento 

do formulário de inscrição no site 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM SAÚDE 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfte49rc_ryBrrYL7AWkDcFIfBthpymGsu

dmrSn3WvFqxxKIA/viewform 

 

Os documentos relacionados a seguir deverão ser anexados em formato PDF no 

formulário de inscrição. Para candidatos às vagas solicita-se: 

- Histórico Escolar atualizado, que conste as notas obtidas do semestre ou período 

anterior ao que está cursando; e, 

- Para alunos externos a UFPR, declaração ou atestado de matrícula atual da instituição 

de ensino comprovando a matrícula no semestre que está cursando ou que irá cursar.  

 

Ao se inscrever, o candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas 

no formulário de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros de 

preenchimento 

 

 

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

Para candidatos matriculados nos cursos da área da saúde, preferencialmente 

medicina e enfermagem:  

- Realização do teleatendimento de casos positivos de COVID-19; 

-Realização das notificações dos casos conformados ou negativados de COVID-19;  

- Participar das reuniões de organização das ações do projeto de extensão; 

- Propor e desenvolver ações de educação em saúde voltadas à comunidade, com vistas à 

promoção da saúde, prevenção de agravos relacionados à disseminação da COVID-19; 

- Desenvolver materiais educativos para divulgação nas mídias sociais sobre a COVID-

19 e assuntos relacionados; 

- Auxiliar na divulgação das ações de educação em saúde propostas; 

- Realizar relatório individual ao final do período de participação das ações; 

- Realização dos relatórios semanais de monitoramento dos casos investigados ou em 

acompanhamento;  

- Auxiliar no desenvolvimento de cursos sobre vigilância em saúde.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfte49rc_ryBrrYL7AWkDcFIfBthpymGsudmrSn3WvFqxxKIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfte49rc_ryBrrYL7AWkDcFIfBthpymGsudmrSn3WvFqxxKIA/viewform
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3. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: até o retorno do 

calendário acadêmico, as atividades serão realizadas de maneira remota, portanto, os 

discentes desenvolverão as ações de seus domicílios. 

 

4. CARGA HORÁRIA DEDICADA AO PROJETO: 12 horas/semanais 

 

5. PERÍODO DE ATUAÇÃO NO PROJETO: ano de 2021  

 

6. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:  

- Preencher formulário de inscrição; 

- Estar regularmente matriculado em um curso de nível superior;  

- Ter disponibilidade de tempo (12 horas/semanais); 

- Ter acesso à internet para a realização das atividades propostas; 

- Ter telefone para realização do monitoramento; 

- Apresentar conhecimento para gerenciar mídias sociais; 

- Ter disponível equipamento para realização do monitoramento e que permita gravar 

vídeos (desktop ou notebook); 

- Estar cursando nível superior a partir do 4º período ou ter finalizado segundo ano do 

curso. 

 

7. PARTICIPARÃO DA SELEÇÃO:  

- Todos os alunos que realizarem inscrição 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfte49rc_ryBrrYL7AWkDcFIfBthpymGsudmrSn3W

vFqxxKIA/viewform 

 

8 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:   

- Interesse e disponibilidade em participar do projeto. 

- Apresentar Índice de Rendimento Acadêmico (IRA); 

- Responder integralmente às questões dos formulários de inscrição; 

- Atender aos prazos que constam no cronograma deste Edital;  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfte49rc_ryBrrYL7AWkDcFIfBthpymGsudmrSn3WvFqxxKIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfte49rc_ryBrrYL7AWkDcFIfBthpymGsudmrSn3WvFqxxKIA/viewform
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8.1 Havendo bolsa de extensão, além dos critérios exigidos pela 

PROEC, serão considerados os seguintes itens:   

- Não receber bolsa (de qualquer natureza) na UFPR; 

- Índice de Rendimento Acadêmico (IRA); 

- Ter demonstrado comprometimento com as atividades do projeto. 

 

9 CONVOCAÇÃO 

 

A convocação será realizada mediante contato telefônico ou e-mail.  

 

9. CRONOGRAMA 

Atividade Prazo 

Período de Inscrição. 

 

16 a 29 de março de 2021 

Publicação do Edital de Resultado com lista de alunos 

habilitados a participarem do projeto (divulgado nas 

redes sociais do Projeto de Extensão - Instagram e 

Facebook) 

29 de março de 2021 

Capacitação 31 de março de 2021 

 

10. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS: O resultado será divulgado por meio de 

Edital, no dia 29 de março de 2021, até às 17h, nas redes sociais do NEPES.  

Curitiba, 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

Coordenação do Projeto de Extensão NEPES. 

 

 

 

 

  


