
                                                                      
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROJETO: Construindo dados gerenciais para o enfrentamento da Covid-19 e fortalecimento da APS: do manuseio do e-SUS 

APS à qualificação 

UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Medicina/ Departamento de Saúde Coletiva 

 

O coordenador do projeto “Construindo dados gerenciais para o enfrentamento da Covid-19 e fortalecimento da APS: do manuseio 

do e-SUS APS à qualificação” da unidade acadêmica Faculdade de Medicina/ Departamento de Saúde Coletiva torna público o 

processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 01 vaga de bolsista graduando e 09 vagas de voluntários 

graduando.  

 

 

I. Dos Candidatos 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF: Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, 

Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.  

b) Não estar em débito com a Extensão no que refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção do Programa de 

Assistência Estudantil. 

e) Em caso de bolsistas, ter disponibilidade de atuação no programa durante um ano (dois semestres) conforme período do edital ProEx 

01/2021.  

f) Ter habilidades com tecnologias da informação e comunicação, como uso de internet e plataformas digitais. 

g) Ter interesse na discussão sobre o Sistema Único de Saúde, Sistemas de Informação em Saúde e Atenção Primária à Saúde. 

h) Estar residindo em Juiz de Fora durante a vigência do projeto.  

 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Realizar a digitação de fichas de cadastro individual e de cadastro domiciliar e territorial;  

b) Analisar a qualidade do preenchimento das fichas referidas a partir do instrumento elaborado; 

c) Levantar o perfil de preenchimento de fichas por ACS e UBS; 

d) Sistematizar os problemas relacionados ao preenchimento das fichas; 

e) Elaborar materiais educativos sobre a qualificação do preenchimento das fichas; 

f) Construir ações educativas em conjunto com a SS/PJF relacionadas a qualificação profissional e uso do e-SUS APS; 

g) Participar das reuniões científicas e dos momentos de formação teórica. 

 

 

III. Da seleção 

A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a bolsa ou a vaga de voluntário se 

vincula; 

O projeto deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos estudantes; 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente; 



                                                                      
 
 

As vagas serão preferencialmente distribuídas da seguinte forma: 

Curso Número de Vaga(s) 

Educação Física 01 

Enfermagem 01 

Farmácia 01 

Fisioterapia 01 

Medicina 02 

Nutrição 01 

Odontologia 01 

Psicologia 01 

Serviço Social 01 

 

Para o provimento das vagas será realizada uma classificação por curso e para fins de seleção do bolsista, será realizada uma 

classificação geral. Vagas não ocupadas por algum curso serão redistribuídas.  

Em caso de desistência do bolsista ou voluntário selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, o próximo 

candidato classificado assumirá a vaga. 

Os candidatos interessados em se inscrever deverão enviar solicitação para o e-mail danielle.teles@ufjf.br até às 23:59 horas do dia 

15 de julho de 2021. O e-mail de solicitação da inscrição deverá ser identificado no campo assunto, da seguinte forma: Inscrição Seleção de 

Projeto de Extensão/ Candidato(a)/ Número de matrícula.  

Ex: Inscrição Seleção de Projeto de Extensão/ Candidata: Danielle Teles da Cruz/ Número de matrícula: 111111111111  

Inscrições fora desse formato não serão aceitas.  

Para inscrição e participação na seleção, os (as) acadêmicos (as) deverão usar obrigatoriamente o e-mail institucional (G-mail). Após a 

confirmação da inscrição, o (a) candidato (a) receberá um e-mail com a confirmação e o link para participação online no processo seletivo.  

 

IV. Do Processo de Seleção 

1. Todo o processo de seleção acontecerá no formato online através de um formulário disponibilizado via Google Forms.  

2. A seleção constará das seguintes etapas: a) Entrevista semiestruturada; b) Carta de intenção; e c) Análise do histórico escolar 

de graduação. 

3. Haverá no formulário um espaço reservado para anexar a Carta de Intenção e o Histórico Escolar.  

4. A Carta de Intenção deve ser apresentada, preferencialmente, em PDF.  Tamanho máximo:  2 páginas. Usar fonte Arial, 

tamanho 11, espaçamento: 1,5 entre linhas, e margens: direita e inferior: 2cm / esquerda e superior: 3cm.  

5. O formulário poderá ser preenchido imediatamente após o recebimento do link até às 11 horas (horário de Brasília) do dia 16 de 

julho de 2021. Formulários enviados após esse horário não serão aceitos para fins de seleção.  

 

V. Da Inscrição 

DATA: 12/072021 a 15/07/2021. 

LOCAL: Será realizada através do e-mail danielle.teles@ufjf.br 

HORÁRIO: De 8hs do dia 12/07/2021 às 23:59hs do dia 15/07/2021. O link de acesso será liberado até às 9hs do dia subsequente à inscrição.  

 

VI. Da Seleção  

DATA: 12/07/2021 a 16/07/2021 

LOCAL: Ambiente Virtual do Google Sala de Aula destinado à seleção 



                                                                      
 
 
HORÁRIO: De 8hs do dia 12/07/2021 às 11:00hs do dia 16/07/2021 

 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 19/07/2021 

LOCAL: Ambiente Virtual do Google Sala de Aula destinado à seleção 

HORÁRIO: 16hs 

 

 

 

Juiz de Fora, 12 de julho de 2021. 

 

 

Profª. Drª Danielle Teles da Cruz  

COORDENADORA DA AÇÃO DE EXTENSÃO 


