FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS - FUNORTE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ICS

DIRETORIA DE EXTENSÃO

EDITAL Nº 06/2013
PROCESSO SELETIVO PARA “SEMANA DO BEBÊ DE MONTES CLAROS”

A Diretoria de Extensão, no uso de suas atribuições torna público o Processo Seletivo,
para preenchimento de vagas para participação voluntária nas atividades de extensão do
projeto "Semana do Bebê de Montes Claros” que será coordenado pelo Professor Me.
Ernesto José Hoffmann.

1. VAGAS
Serão destinadas 41 (quarenta e uma) vagas para a participação das atividades de extensão
do projeto "Semana do Bebê de Montes Claros”, sendo que:
1.1 Todas as atividades realizadas pelos acadêmicos serão orientadas pelo Professor
Coordenador do projeto.
1.2 O acadêmico terá que cumprir carga horária de 10 horas semanais, conforme escala e
horário estipulados pelo Coordenador das atividades do projeto, em comum acordo com o
acadêmico, sendo que os acadêmicos selecionados serão divididos em subcomissões que
estarão destinadas: 1) ao planejamento das ações que serão desenvolvidas durante o
projeto; 2) às atividades voltadas para articular e capacitar equipes de ESFs e professores da
rede pública; 3) à contribuir para a organização de atividades acadêmicas que ocorrerão
durante a semana do Bebê de Montes Claros; 4) à execução das atividades referentes à

pesquisa que envolve o projeto. As demais horas serão destacadas para trabalhos internos
referentes ao projeto.
1.3 Os acadêmicos terão responsabilidades na organização do projeto e para receber a
certificação deverão impreterivelmente participar da organização e execução do evento,
encontrando-se disponíveis para as atividades que ocorrerão na Semana do Bebê.
1.4 Denominam-se trabalhos internos as atividades de reunião, capacitações (estudos de
temas), e a confecção de relatórios.
1.5 Os acadêmicos assinarão Termos de Compromisso, que caracterizam participação

voluntária no projeto, sem vínculo empregatício.
1.5 Os acadêmicos deverão cumprir carga horária fidedignamente, controlada através de
folha de ponto.
1.6

Os

acadêmicos

que

não

comparecerem

às

atividades

serão

dispensados

automaticamente do projeto.

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1. Ser aluno (a) regularmente matriculado (a) no 8º Período do Curso de Graduação em
Medicina do Instituto de Ciências da Saúde das Faculdades Unidas do Norte de Minas (ICS –
FUNORTE).
2.2. Ter lido o Projeto de Extensão “Semana do Bebê de Montes Claros” e o Manual “Como
realizar a Semana do Bebê no seu município” da UNICEF.
2.3. Ter conhecimento de informática (especialmente os aplicativos Word®, Power Point®,
Excel®);
2.4. Apresentar disposição para aprender sobre o Ciclo de Vida Familiar, em especial no que
tange as Primeiras Relações (Interação Pais-Bebês);
2.5. Apresentar disposição e habilidade para desenvolvimento de materiais didáticos;
2.6. Ter boa capacidade de comunicação e habilidade de trabalho em equipe;
2.7. Ser pró-ativo, ou seja, ter iniciativa, dinamismo, criatividade, organização e foco na
proposta de trabalho;
2.8. Apresentar bom desempenho acadêmico.
2.9. Ter disponibilidade para o cumprimento da carga horária;

2.10. Não participar de nenhum outro projeto de extensão na instituição na vigência deste
projeto.

3. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
- Formulário de Seleção (Anexo 1);
- Curriculum Vitae (preferencialmente conforme a Plataforma Lattes);
- Comprovante de matrícula no curso de Medicina.

3. DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES
As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas entre os dias dia 19 de abril de 2013 e
25 de abril de 2013, no horário das 8h às 17h, diretamente no núcleo de extensão, Campus
JK - Montes Claros/MG.

4. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será realizada por comissão especialmente designada para este
fim, sendo constituída pelo seguinte critério: Preenchimento dos Requisitos Necessários;
Análise curricular.
Resultado divulgado dia 26 de abril de 2013.

6. INÍCIO DAS ATIVIDADES
As atividades do projeto de extensão terão início imediato, com previsão de reunião inicial no
dia 30/04/2013. A previsão de término das atividades e elaboração de relatório final é para o
mês de dezembro de 2013. O calendário do projeto respeitará os calendários municipal e
letivo da FUNORTE no que diz respeito a feriados e recessos.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. Fica ao participante vetado todo e qualquer direito de julgar ou questionar a decisão da
Comissão Avaliadora em quaisquer etapas;

7.2. O participante exercerá as suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com a
FUNORTE, com o ICS, com a Diretoria de Extensão, com o professor Ernesto José
Hoffmann e a Instituição parceira.

7.3. O participante que descumprir as atribuições recomendadas pelo coordenador ou
injustificadamente ausentar-se das atividades relacionadas poderá ser excluído do projeto;

7.4. Os casos omissos serão solucionados pela Diretoria de Extensão em conjunto com o
coordenador do projeto.

7.5. Ao participante será disponibilizado um Certificado de Participação e Organização do
projeto de extensão, contendo o nome do projeto e a carga horária investida.

Montes Claros, 19 de abril de 2013.

Profª. Marcela Pamponet

Prof. Me. Ernesto José Hoffmann

Coordenadora de Extensão

Coordenador do Projeto

ANEXO 1

Formulário de Seleção referente ao EDITAL Nº , referente ao projeto “SEMANA DO
BEBÊ DE MONTES CLAROS”.

Nome completo do aluno: _________________________________________________
Ano de Ingresso: ________________________________________________________
Semestre de Ingresso: ___________________________________________________
Atualmente cursa o 8º Período do Curso Médico do ICS-FUNORTE? ( ) SIM ( ) NÃO
E-mail do aluno:________________________________________________________
Telefone de Contato: ( ___) _____________________

TERMO
Confirmo que li o Projeto de Extensão “Semana do Bebê de Montes Claros” e o Manual
“Como realizar a Semana do Bebê no seu município” da UNICEF, compreendendo as
informações contidas nos mesmos, bem como concordo em participar deste projeto nas
condições especificadas neste edital.

Data: ___/___/___

_________________________________

Assinatura do Acadêmico

