
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

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

 

PROGRAMA COVID ZERO: cenário epidemiológico, educação em saúde, assistência e
mobilização social para o enfrentamento da pandemia

UNIDADE ACADÊMICA: Instituto de Ciências da Vida | Departamento de Fisioterapia/
Campus Governador Valadares

O coordenador do  PROGRAMA COVID ZERO: cenário epidemiológico,
educação em saúde, assistência e mobilização social para o enfrentamento da pandemia da
unidade acadêmica  do Instituto de Ciências da Vida – Departamento de Fisioterapia -
Campus Governador Valadares torna público o processo de seleção de discentes de
graduação para preenchimento de duas  vagas para  bolsistas graduandos e quatro  vagas de
voluntários  graduandos.

 
A- Dos Candidatos
 
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 
 
1- Estar regularmente matriculado nos seguintes cursos de graduação da UFJF

campus Governador Valadares: Medicina, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e
Educação Física; 

2- Não estar em débito com a Pró-Reitoria de Extensão no que refere à
apresentação de relatórios e/ou outros documentos;

3- Ter disponibilidade de 12 horas semanais; 
4- Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa

de Bolsas da UFJF, à exceção do Programa de Assistência Estudantil;
5- Ter cursado com aprovação uma disciplina relacionada com Saúde Coletiva;
6- Ter conta de e-mail na plataforma GOOGLE, preencher adequadamente o

formulário de inscrição online e anexar HISTÓRICO ESCOLAR disponível no SIGA,
CURRÍCULO LATTES (no momento da inscrição, não é necessário anexar os documentos
comprobatórios do currículo lattes, mas esses comprovantes podem ser solicitados
posteriormente, se necessário), COMPROVANTE DE MATRÍCULA, CARTA DE INTENÇÃO e
uma TAREFA VERSANDO SOBRE O TEMA: Proposta para a promoção da saúde e prevenção
da COVID-19 nas escolas públicas da região Leste de Minas Gerais. 

 
B- Atividades a serem realizadas no Programa:
 

Contato e cadastramento das escolas municipais e estaduais para divulgação do
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programa;
Apoio para seleção de estudantes do ensino médio; 
Levantamento de demandas nas escolas para capacitações; 
Confecção de materiais educativos e desenvolvimento de campanhas relacionadas com
a atenção à saúde da população;
Confecção de planilhas, análise estatística, elaboração e divulgação de boletins
epidemiológicos e informativos;
Participação de reuniões de equipe do programa; 
Avaliação das ações desenvolvidas e elaboração de relatórios;
Supervisão dos estudantes do ensino médio participantes do programa;
Contato com coordenadores de outros projetos de extensão relacionados com o
programa do Campus de Juiz de Fora e Governador Valadares; 
Organização de lives/webconferências sobre a pandemia com diferentes pesquisadores,
escolas e/ou instituições;
Identificação dos docentes das disciplinas conforme PPC dos cursos e pesquisas
desenvolvidas pela UFJF sobre COVID-19;
Elaboração de ebooks para o registro das atividades desenvolvidas. 

 
C- Da seleção
 
1- Serão selecionados seis  candidatos (dois bolsistas e quatro voluntários -

as) obedecendo os critérios de avaliação estabelecidos neste edital;
2- A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a

vigência do edital a que a vaga se vincula;
3- O projeto deverá ser realizado durante sua vigência, incluindo o período de

férias acadêmicas, cabendo ao coordenador informar a frequência dos estudantes;
4- Em caso de desistência do candidato selecionado durante o período de

execução do programa, o próximo classificado assumirá a vaga.
 
D- Do Processo de Seleção
 
1. Para análise da validade das inscrições, serão analisados todos os critérios

para inscrição dispostos no Item A deste Edital, a partir da análise das informações inseridas
no formulário de inscrição e nos documentos anexados.  Se necessário, serão solicitados
documentos comprobatórios das informações contidas no currículo lattes. O candidato terá
que encaminhar a documentação em um prazo máximo de vinte e quatro horas após pedido
de complementação da documentação. O não envio dos documentos exigidos neste prazo
eliminará o candidato do processo; 

 
2. Considerando apenas as inscrições válidas, serão aplicados os seguintes

critérios para a classificação dos discentes: Etapa 1: NOTA NA CARTA DE INTENÇÃO
(eliminatória); Etapa 2: NOTA NA TAREFA (eliminatória) e 3) NOTA NO CURRÍCULO  
(classificatória). A carta de intenção,  tarefa exigida e currículo lattes deverão ser
encaminhados  no ato da inscrição. 

 
3. Na Carta de Intenção, é importante o (a) candidato (a)  relacionar os

conteúdos das  disciplinas do curso  com conexão  com as atividades  descritas no Item B
("Atividades a serem realizadas no Programa")  para uma efetiva integração do ensino com a
extensão universitária. 

 
4.  A avaliação da Carta de Intenções será�  realizada por três avaliadores

independentes, em escala de zero a cinco pontos, sendo considerada a média entre os
avaliadores. O candidato precisa obter um desempenho superior a 70% na avaliação da Carta
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de Intenções para a passagem para a segunda etapa eliminatória (Análise da Tarefa);
 
5.  A avaliação da atividade prática  será�  realizada por três avaliadores

independentes, em escala de zero a cinco pontos, sendo considerada a média entre os
avaliadores. O candidato precisa obter um desempenho superior a 70% nesta etapa  para a
passagem para última   etapa, classificatória  (Análise do Currículo);

 
6. A classificação para a última fase exigirá uma nota mínima de 70% nas notas

da Carta de Intenção e 70% na nota da atividade avaliativa prática “Proposta para a
promoção da saúde e prevenção da COVID-19 nas escolas públicas da região Leste de Minas
Gerais. Ou seja, a nota inferior a 70% em uma das primeiras fases eliminatórias excluirá  o
candidato do processo seletivo. 

 
7.  A avaliação do currículo levará em consideração a somatória de participação

 em projetos de extensão, iniciação  científica, monitoria, treinamento profissional  e outras
atividades profissionais (contabilizando os projetos dispostos no currículo lattes e que
tenham vigência anterior ou atual).  O candidato melhor classificado neste critério receberá �
pontuação  igual a cinco  pontos, e os demais candidatos em ordem de classificação � �
receberão �pontuação proporcional.

 
8.  A pontuação  total será� obtida pela somatória das notas obtidas na carta de

intenção, atividade avaliativa prática “Proposta para a promoção da saúde e prevenção da
COVID-19 nas escolas públicas da região Leste de Minas Gerais ” e participação �  em
projetos (perfazendo uma pontuação  final que poder� ir de zero  a 15 pontos).

 
9. Serão selecionados os seis candidatos com maior pontuação entre os

inscritos, sendo que os dois primeiros  candidatos que atingir a maior pontuação no
processo seletivo serão  os bolsistas e os outros quatro, voluntários (as). Caso haja empate, o
IRA será analisado.

 
 
E- Da Inscrição
 
DATA: 05/07/2021 à 09/07/2021 até às 23h59 (horário de Brasília).
LOCAL: Através do formulário de inscrição online:

 https://forms.gle/hoaZHrQYffBVYfPR7
 
Em caso de dúvidas envie e-mail para: covidzero@ufjf.br com cópia

para  peterson.andrade@ufjf.br
 
F- Da Seleção 
 
Não é necessário o comparecimento do discente. A equipe do Projeto analisará

as informações e documentações apresentadas. 
 
 
 
G- Da Divulgação do Resultado 
 
DATA: 15/07/2021
LOCAL: Será enviado para o e-mail de todos que enviarem o formulário de

inscrição online (tendo a inscrição validada ou não).
HORÁRIO: A partir das 18h00 (horário de Brasília).
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Governador Valadares, 05 de julho de 2021.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Peterson Marco de Oliveira Andrade,
Professor(a), em 05/07/2021, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 0419959 e o código CRC ADFF4974.
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