
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

EDITAL PROGRAMA DE FOMENTO À EXTENSÃO PROFEXT Nº 60/2017 

 

PROJETO DE EXTENSÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA: SAÚDE MENTAL 

EM FOCO 

 

A Coordenação do presente projeto de extensão, em ação conjunta com a Pró-

Reitoria de Extensão, no uso de suas atribuições, torna público por meio deste Edital as 

normas para o processo de inscrição e seleção de bolsista para atuar no Projeto de 

Extensão “Comunicação social e cidadania: Saúde mental em foco”, que objetiva 

potencializar a relação dos usuários de saúde mental com a comunidade, através de meios 

de comunicação conectados à realidade na qual estão inseridos. Com esta proposta 

pretende-se, através de meios de comunicação, fomentar o estreitamento de laços junto à 

sociedade, oportunizando aos usuários da saúde mental a reinserção social e reabilitação 

psicossocial. 

 

1. VAGAS 

O presente projeto de extensão oferece uma vaga para bolsista remunerado e uma 

para bolsista voluntário. 

 

2. REQUISITOS 

1) Estará apto a realizar a inscrição o candidato que preencher os seguintes requisitos: 

a) Estar matriculado em, no mínimo, 20 créditos semanais, em curso de graduação da 

área da saúde, salvo quando: 

I. For formando; 

II. No semestre vigente, não forem ofertados créditos suficientes para completar a 

carga horária semanal exigida; 

Parágrafo único. As situações das alíneas I, II devem ser atestadas pelo aluno com a 

apresentação de declaração da Coordenação do Curso. 

2) Proceder corretamente com a inscrição, apresentando a documentação exigida;  

3) Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas;  

4) Não possuir outra atividade remunerada, no momento da implementação da bolsa, com 

exceção dos auxílios do Programa Bolsas de Permanência; 

5) Não ter pendências relativas a outras edições do PROFEXT no que se refere à entrega 

do relatório final de atividades 



 

3. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser realizadas via e-mail (lurb207@gmail.com), no período 

de 01 a 04 de abril de 2017 (até as 23h59min do dia 04 de abril de 2017), destacando no 

assunto do e-mail a frase “Inscrição de Candidato a Bolsista PROFEXT – 2017”. 

A homologação das inscrições será divulgada no dia 05 de abril de 2017, quando 

os candidatos inscritos receberão um e-mail confirmando. 

A entrevista ocorrerá no dia 06 de abril de 2017, as oito horas, na sala 627 no 

Campus Uruguaiana, Rio Grande do Sul/Brasil. A documentação completa deverá ser 

entregue impressa no momento da entrevista. No caso de apresentação de documentação 

incompleta, ou inconformidade com os requisitos do item 2 deste Edital, a inscrição será 

indeferida. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

a) Ficha com dados do candidato (Nome Completo, Número da Matrícula, Data de 

Nascimento, Número da Cédula de Identidade, Número do CPF, Estado Civil, 

Nacionalidade, E-mail, Endereço, Telefone, dados bancários) (Anexo 1); 

b) Cópia da cédula de identidade e CPF; 

c) Cópia do Currículo Lattes; 

d) Cópia do histórico escolar; 

e) Carta de interesse (máximo de 300 palavras) apresentando as motivações para 

participação no presente projeto. 

Os documentos, acompanhados da ficha de inscrição devidamente preenchida e 

assinada, deverão ser entregues impressa no momento da entrevista. 

 

5. SELEÇÃO 

A seleção de candidatos será realizada pela equipe que compõe a Comissão 

Coordenadora do Projeto, de acordo com a análise da ficha de inscrição, da documentação 

apresentada e da entrevista coletiva. Serão considerados os seguintes critérios para a 

seleção: 

a) Desempenho acadêmico; 

b) Disponibilidade de carga horária para as atividades do projeto; 

c) Produção científica (análise do Currículo Lattes); 

d) Conhecimentos gerais relacionados ao campo da saúde mental. 
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6. RESULTADOS 

O resultado da seleção será divulgado até o dia 07 de abril de 2017. 

 

7. PERÍODO E VALOR DA BOLSA 

O período de vigência da bolsa é de abril a dezembro de 2017, no valor de 

R$ 240,00 mensais, podendo ser interrompida a qualquer momento pela Comissão 

Coordenadora do Projeto, caso se encerre antecipadamente o Projeto ou o desempenho 

do bolsista não atenda às necessidades das atividades descritas no item 8 deste Edital. O 

aluno selecionado terá direito à bolsa no valor mensal de R$ 240,00 (duzentos e quarenta 

reais) referentes a 12 horas de atividades semanais, no período de abril até dezembro de 

2017. 

 

8. DAS FUNÇÕES DOS BOLSISTAS 

O acadêmico selecionado será chamado para exercer a função de bolsista, e 

deverá participar, obrigatoriamente, das atividades propostas pelo referido Edital e pelo 

projeto de extensão, de acordo com deliberação da Comissão Coordenadora, sendo elas: 

I – Integrar a equipe de organização e execução do projeto; 

II – Realizar estudos orientados de revisão de literatura; 

III – Participar dos seminários e reuniões semanais do grupo de trabalho orientado pela 

Comissão Coordenadora do projeto; 

IV – Participar em todas as fases do projeto, com função primordial em alguma delas, de 

acordo com a deliberação da Comissão Coordenadora; 

V – Desenvolver a redação de comunicações científicas; 

VI – Atuar nas ações que integram o tripé ensino, pesquisa e extensão conforme previsto 

no projeto. 

Do resultado da seleção cabem recursos até o final do dia 08 de abril de 2017, pelo 

e-mail do professor coordenador. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do 

Projeto. 

 

Uruguaiana, 01 de abril de 2017. 

 

Luana Ribeiro Borges 
Professor Assistente – Enfermagem 

Coordenadora do Projeto de Extensão 
lurb207@gmail.com 

 
Bruna Stamm 

Professor Assistente – Enfermagem 
bruna-stamm@hotmail.com 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Inscrição para candidato à bolsista PROFEXT 2017 

PROJETO DE EXTENSÃO: Comunicação social e cidadania: Saúde mental em foco 

 

Nome Completo: 
 
Número da Matrícula: 
 
Data de Nascimento: 
 
Número da Cédula de Identidade: 
 
Número do CPF: 
 
Estado Civil: 
 
Nacionalidade: 
 
E-mail: 
 
Endereço: 
 
Telefone: 
 
Banco: 
 
Agência: 
 
Conta corrente: 
 

 

Declaro para os fins desta seleção de bolsista que: 
 
( ) Exerço atividade remunerada 
 
( ) Não exerço atividade remunerada 
 
 
Assinatura: 


