
Edital de Seleção de Bolsistas de Extensão

Conforme previsto no Decreto no 7.416, de 30/12/2010, este documento torna

público o processo de seleção de 30 (trinta) bolsistas de extensão para atuar na

Atividade de extensão: Vigilância em Saúde Universitária na UFSCar, sob

coordenação da Profa. Dra. Sílvia Carla da Silva André Uehara. A bolsa refere-se ao

período de agosto a dezembro de 2021 (5 meses) e valor de R$ 320,00 por mês.

1. Vagas

Número de bolsistas, área e cursos, carga horária semanal e atividades a serem

realizadas.

Número de
bolsistas e equipe

Área e cursos Carga
horária
semanal

Atividades a serem
realizadas

13 bolsistas –
Equipe de
Vigilância
Epidemiológica

Cursos de Medicina
e Enfermagem

12 Apoiar as atividades da
equipe de vigilância
epidemiológica integrada da
UFSCar, na Vigilância
Epidemiológica de surtos e
de casos, iniciando no
modelo de surto da
Covid-19, ampliando de
forma escalonada para outras
condições de saúde.
Participar de treinamentos e
atividades de reunião de
equipe e supervisão técnica e
docente.

3 bolsistas –
Equipe de
desenvolvimento

Área da saúde 12 A partir de treinamento
específico, compor a equipe
de gestão das ferramentas de
TI e customização WEB,
aplicativos e Go.data para as
necessidades da Equipe de
VE, NEVS, CGP/UFSCar e
InformaSUS. Participar de
treinamentos e atividades de
reunião de equipe e
supervisão técnica e docente.



2 bolsistas –
Equipe de
desenvolvimento

Área de tecnologia
de informação
(ciências da
computação e
engenharia da
computação)

12 Com experiência em
desenvolvimento TI, 12
horas semanais: compor a
equipe de gestão das
ferramentas de TI e
customização WEB,
aplicativos e Go.data para as
necessidades da Equipe de
VE, NEVS, CGP/UFSCar e
InformaSUS. Participar de
treinamentos e atividades de
reunião de equipe e
supervisão técnica e docente.

6 bolsistas para
Equipe de Análise
de dados e
Inteligência
Sanitária:

5 Bolsistas
graduação área de
saúde e 1 Bolsista
graduação com
experiência em
geoprocessamento

12 compor a equipe de
desenvolvimento de rotinas
de coleta, sistematização,
análise de dados e confecção
de boletins epidemiológicos
da Vigilância em Saúde da
UFSCar. Participar de
treinamentos e atividades de
reunião de equipe e
supervisão técnica e docente.

6 bolsistas para
Equipe de
Comunicação
Estratégica:

Áreas de saúde ou
ciências sociais e
humanas

12 Estruturação de atividade
sistemática de Comunicação
Social, Científica e
Estratégica, para
engajamento da Comunidade
UFSCar e sociedade nas
estratégias de Vigilância
Participativa e Ativa,
estratégias de Educação em
Saúde, Colaboração e
Comunicação em Ciências,
voltadas aos temas de
interesse estratégico no
Vencendo à Covid, com
atuação em Redes Sociais e
produção de conteúdo
audiovisual. Editoração,
Diagramação e Revisão de
Boletins, Informes e outros
produtos de comunicação.
Tradução, Interpretação e
Acessibilidade de
Documentos e Produtos de
Comunicação. Participar de



treinamentos e atividades de
reunião de equipe e
supervisão técnica e docente.

Obs. As atividades inicialmente serão realizadas de forma remota e seguirão o

plano de retomada de atividades da UFSCar.

2. Da inscrição

2.1 Toda a documentação necessária para a inscrição constante no item 3, deverá ser

digitalizada e enviada juntamente com o formulário de inscrição online que consta no

seguinte endereço eletrônico:

https://forms.gle/hysNeuzSrdbGGg2n7

Não serão aceitas inscrições após 0h de 12/08/2021.

3. Documentos para inscrição

Os seguintes documentos deverão ser digitalizados e acompanhar o formulário

de inscrição:

3.1 Formulário de inscrição online devidamente preenchido e assinado (ANEXO II).

3.2 Cópia de um documento de identidade com foto;

3.3 Memorial acadêmico (Com apresentação do estudante, descrevendo sua trajetória

no curso ao qual está matriculado, bem como suas experiências acadêmicas intra e

extra curricular e suas expectativas para o projeto). O memorial deverá ser digitado,

datado e assinado (pode ser assinatura digital), com no máximo 2 (duas) laudas.

Fonte: Times New Roman tamanho 12, alinhamento: justificado, com espaçamento

entre linhas de 1,5.

3.4 Currículo documentado - com certificação e/ou documentação formal das

atividades a serem pontuadas conforme descrito no Anexo III.

3.5 Quando aplicável, comprovante de inserção no ambiente acadêmico por ação

afirmativa no SISU.

Obs. Inscrições sem a documentação comprobatória acarretará a não

homologação da inscrição do candidato.

https://forms.gle/hysNeuzSrdbGGg2n7


4. Processo seletivo

4.1 Critérios de seleção e classificação

A seleção para o projeto Vigilância em Saúde Universitária da UFSCar será

realizada, conforme cronograma (ANEXO I), incluindo:

- Análise do currículo do(a) estudante, com pontuação máxima de 9,0 pontos.

- A análise do memorial terá pontuação máxima de 1,0 ponto.

Os critérios de pontuação curricular, análise de memorial e classificação

dos(das) estudantes está disponível no anexo III deste edital.

4.2 Critérios de desempate (em ordem de aplicação):

a) Ser ingressando (a) na UFSCAR por meio da reserva de vagas no SISU (Grupos 1 e

2).

b) Já ter realizado iniciação científica ou projeto de extensão na área da vaga

pretendida. O estudante com mais tempo de dedicação a estas atividades terá

prioridade).

c) Idade (aluno mais velho tem prioridade).

5. Resultado final

5.1 A classificação final dar-se-á por ordem decrescente de pontuação total dos

candidatos inscritos para cada área do edital e considerando-se os critérios de

desempate (item 4.2), compondo o cadastro reserva, para assumirem a condição de

bolsista caso haja alguma vacância de bolsa daquela área em que o candidato está

inscrito.

Profa. Dra. Sílvia Carla da Silva André Uehara

Coordenadora do Núcleo Executivo de Vigilância em Saúde

ANEXO I - CRONOGRAMA



O calendário de execução da presente chamada ocorrerá conforme datas a seguir:

Datas Descrição

A partir de 06/08 Divulgação do edital

9 a 12/08 Período de inscrição e envio de documentos

13 a 17/08 Período de análise

18/08 Divulgação do resultado nos canais oficiais da UFSCar

ANEXO II

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

(Pode ser assinatura digital)

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome Completo

CPF

RG

Curso

Matrícula

Endereço

Residencial

Bairro

Cidade

Telefone

Email



Vaga/equipe

pleiteada

Declaro estar de acordo com todos os termos da presente CHAMADA PARA

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

UNIVERSITÁRIA DA UFSCar, e comprometo-me com a veracidade e validade das

informações prestadas neste formulário, bem como das informações e dos

documentos anexados ao formulário eletrônico, considerando as implicações para a

participação do processo de seleção.

Data:____\____\____

Assinatura: ________________________________

ANEXO III

CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CANDIDATO (A)

(Serão pontuadas apenas atividades certificadas ou formalmente documentadas)

Item Pontuação Pontuação

máxima

Pontuação

atribuída

Participação em cursos ou eventos 0,1 por curso

ou evento

0,5

Organização de cursos ou eventos 0,25 por curso

ou evento

1,0

Participação em ACIEPES ou projetos

de extensão

0,5 por

atividade

2,0



Participação em ligas acadêmicas ou

monitorias

0,25 por

participação

0,5

Pesquisa – iniciação científica

concluída

1,0 por IC 2,0

Produção técnico-científica 0,5 ponto por

artigo ou

produção

técnica

1,0

Apresentação de trabalhos em eventos

científicos ou publicação em anais de

eventos científicos

0,25 por

trabalho

1,0

Experiência prévia em ações

na área da vaga pleiteada

0,25 ponto

por ação

1,0

Total currículo 9,0

NOTA MEMORIAL

(0,25 para explicitação de disponibilidade de 12 hrs

semanais para o desenvolvimento das atividades, 0,25

para clareza na explicitação de interesse no projeto; 0,25

para breve explicitação de trajetória; 0,25 de

explicitação de objetivo)

1,0

PONTUAÇÃO FINAL DO CANDIDATO 10


