
                                          

 
EDITAL Nº 10/2014 

SELEÇÃO PARA MONITORES DO PROJETO ACOLHIMENTO COM AVALIAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA e a 
Direção do Centro de Ciências da Saúde, por meio da Coordenação do Curso de Enfermagem 
da UVA, vem tornar público para o conhecimento dos interessados a abertura do processo 
seletivo para Monitores do Projeto Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco 
em cooperação com a UNIMED-Sobral. 
1. Do Objeto da Seleção 

Constitui objeto do presente edital, a seleção de monitores para o Projeto Acolhimento com 
Avaliação e Classificação de Risco, desenvolvido como atividade de extensão sob a condução 
da Coordenação do Curso de Enfermagem da UVA e do Hospital Unimed-Sobral. 
2. Da Entidade Responsável pela Seleção 

O Processo Seletivo será conduzido pela Coordenação do Curso de Enfermagem da UVA. 
3. Das Vagas 

Serão ofertadas 06 vagas, com carga horária de 30 horas semanais, distribuídas em plantões 
que poderão ser  até 12 horas e/ou de 06 horas. 
4. Dos Pré-Requisitos dos Participantes 

Poderão participar do presente processo seletivo os alunos que atendam aos seguintes 
requisitos cumulativamente: 

a) Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú, no 6o ou 7o semestre; 

b) Declarar disponibilidade para cumprir com carga horária de 30 horas, em regime de plantões 
(podendo ser até 12 horas e/ou de 6 horas semanais), incluindo os finais de semana, durante 
os meses de novembro de 2014 a abril de 2015. 

d) Declarar não estar vinculado a outro(s) projeto(s) de extensão e/ou pesquisa com ou sem 
remuneração.  
5. Das Atividades Desenvolvidas 

São atribuições dos monitores: 

I. Desenvolver ações de acolhimento com avaliação e classificação de risco no pronto-
atendimento dos hospitais da UNIMED (Hospital-Unimed e Hospital da Criança e da Mulher-
Unimed) com carga horaria de 30 horas semanais; 



II. Participar dos encontros quinzenais para oficinas de formação colaborativa e de 
aprendizagem participativa; 

III. Desenvolver, no mínimo, um artigo durante o semestre podendo ser de revisão integrativa 
e/ou relato de experiência nas temáticas trabalhadas durante a vivência no projeto; 

IV. Participar de pelo menos um evento científico/extensão durante o período de permanência 
no projeto;  

V. Participar integralmente das atividades programadas pelo preceptor (ensino, pesquisa e 
extensão); 

VI. Manter bom rendimento acadêmico no curso de graduação; 

VII. Cumprir com as exigências estabelecidas no regimento interno do projeto Acolhimento com 
Avaliação e Classificação de Risco. 
6. Da Remuneração 

6.1 Os monitores selecionados e contratados receberão a título de bolsa, o valor bruto de R$ 
400,00 (quatrocentos reais) por um período de 06 (seis) meses a ser pago pelo Hospital da 
Unimed-Sobral. 

6.2. Do valor total da remuneração serão deduzidos os tributos e demais encargos legais.  

6.3. A remuneração só será paga após a efetiva comprovação do cumprimento da carga 
horária e das atividades programadas. 

6.4 A carga horária será de 30 horas semanais, em regime de plantões, incluindo os finais de 
semana. 
7. Das Inscrições 

7.1 As inscrições serão realizadas no período de 28 de outubro a 04 de novembro de 2014, 
através do site: http://eventos.uvanet.br 

7.2 Para inscrever-se, o candidato deverá anexar, no ato da inscrição na página 
http://eventos.uvanet.br, Projeto Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco, os 
documentos constantes nos itens descritos a seguir: 

I – Comprovante de Matrícula no Curso de Enfermagem da UVA no 6o ou 7o semestre; 

II – Declaração de disponibilidade para cumprir com carga horária de 30 horas semanais 
devidamente assinada; 

III – Declaração que NÃO está vinculado a outro(s) projeto(s) de extensão e/ou pesquisa, com 
ou sem remuneração.  

7.3 Não haverá inscrição condicional ou por via postal e nem será aceita inscrições feitas do 
prazo. 

7.4 Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os 
requisitos fixados, será imediatamente cancelada. 

7.5 A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação das instruções e 
condições estabelecidas no presente processo seletivo. 
8. Do Processo Seletivo 

8.1 O processo seletivo constará de 02 etapas descritas a seguir: 

� 1ª Etapa: Avaliação Curricular e Índice de Rendimento Acadêmico;  

� 2ª Etapa: Capacitação Introdutória. 

8.2 Da Primeira Etapa da Seleção: A primeira etapa da seleção consistirá da avaliação 
curricular, podendo o candidato obter nesta fase a pontuação máxima de 10 (dez) pontos, 
considerando os critérios abaixo: 



Apresentação de Trabalhos Científicos em Eventos 0,2 pontos por trabalho 
apresentado até o máximo 
de 2,0 pontos 

Trabalhos Publicados em Anais ou Periódicos 0,2 pontos por publicação 
até o máximo de 2,0 pontos 

Participação em Projetos de Extensão, Grupos de Pesquisa, 
Monitorias, Entrevistadores PMAQ. 

0,2 por participação até o 
máximo de 2,0 pontos 

Participação em programas que envolvam atividades de 
Pesquisas/Extensão (PETs, Ligas), Acolhimento com 
Classificação de Risco em outras Unidades Hospitalares. 

2,0 por participação até o 
máximo de 4,0 pontos 

TOTAL 10 PONTOS 
 
8.3 Da Segunda Etapa da Seleção: A segunda etapa consistirá no desempenho obtido na 
capacitação introdutória, que acontecerá nos dias 10 e 14  de novembro de 2014.  

8.4. Serão considerados aptos a participar da segunda fase do processo seletivo, os 
candidatos que possuam melhor pontuação e estejam dentro do triplo do número de vagas. 

8.5. O resultado da primeira etapa, bem como a confirmação dos dias, horários e local da 
capacitação serão divulgados no dia 07 de novembro de 2014 na coordenação do curso de 
Enfermagem da UVA, situada na Av. Comte. Maurocélio Rocha Pontes, 150. Derby. Sobral-CE.  

8.6. Os candidatos na segunda etapa poderá atingir a pontuação máxima de 10 (dez) pontos, 
com base no seu desempenho na capacitação, que para fins de avaliação considerará os itens 
abaixo descritos, sendo considerado eliminado o candidato que obtiver pontuação inferior a 3 
(três) pontos. 

ITENS AVALIADOS – CAPACITAÇÃO 
Desempenho Prático 5,0 pontos 
Desempenho Cognitivo 5,0 pontos 
TOTAL 10 PONTOS 

 
9. Dos Critérios de Desempate 

No caso de empate entre os candidatos, serão utilizados como forma de desempate, os 
seguintes critérios em ordem decrescente de importância: 

I - Maior pontuação na avaliação curricular; 

II – Semestre mais avançado; 

III – Maior idade. 
10. Do Resultado Final Da Seleção 

10.1. Será considerado aprovado(classificados), o candidato que obtiver a maior pontuação na 
somatória das duas etapas da seleção e esteja dentro do número de vagas. 

10.2. O preenchimento das vagas obedecerá a classificação dos candidatos, ficando os demais 
como integrantes de cadastro reserva. 

10.3. O resultado oficial da primeira  etapa  será divulgado dia 07 de novembro de 2014, na 
coordenação do Curso de Enfermagem. 

10.4 O resultado oficial da segunda etapa será divulgado no dia 17 de novembro de 2014, na 
coordenação do Curso de Enfermagem. 
11. Do Curso de Capacitação 

Os candidatos classificados e os integrantes do cadastro de reserva, deverão participar do 
curso de capacitação a ser realizado nos dias 10 e 14 de novembro de 2014, em horários e 
local a ser previamente informado pela Coordenação do Curso de Enfermagem. 



12. Das Disposições Finais 

12.1. Os candidatos selecionados ao final do projeto serão certificados pela Capacitação e 
também receberão declaração por participar do projeto Acolhimento com Avaliação e 
Classificação de Risco emitido pela PROEX. 

12.2. Não há vínculo empregatício para qualquer fim entre o bolsista e a UNIMED- Sobral, uma 
vez que o valor recebido pelo mesmo não configura contrato de emprego e nem objetiva 
pagamento de salário. 

12.3 A contratação poderá ser cancelada a qualquer momento, caso o monitor não apresente 
postura ética e desempenho satisfatório no decorrer do projeto ou não obedeça as 
determinações desta Chamada Pública e as diretrizes das instituições parceiras. 

12.4 – Os casos omissos nesta Chamada Pública serão decididos pela Coordenação do Curso 
de Enfermagem da UVA. 

 

 

 

Sobral-CE, 24 de outubro de 2014 

 

 

 

 

 
Profa. Maria Adelane Monteiro da Silva                           Profa. Roberlandia Evangelista Lopes    

 Coordenadora do Curso de Enfermagem                            Coordenadora do projeto  

 

 

 
 
 

Profa. Maristela Inês Osawa Vasconcelos 
Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

 

 


