UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
FACULDADE DE MEDICINA
PROJETO DE EXTENSÃO ComSaúde
Edital 01/2021 - Seleção de EXTENSIONISTAS VOLUNTÁRIOS
O Projeto de Extensão ComSaúde torna público o edital para abertura
do processo seletivo de estudantes voluntários para atuarem no período de
maio a dezembro de 2021.
O ComSaúde tem como objetivo promover a comunicação sensível,
assertiva e não violenta nas áreas de conhecimento da saúde, comunicação
e artes visuais. Para tal, buscará produzir e divulgar informações qualificadas
sobre promoção de saúde e qualidade de vida, democratizando o
conhecimento

científico

para

as

pessoas,

sempre

respeitando

as

peculiaridades de cada público beneficiado.
1. Das Vagas:
a. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 05
vagas para estudantes do curso de Medicina e 02
vagas para os outros cursos da área da saúde, ambos
da UPF.
b. As vagas estão distribuídas em 3 TEMÁTICAS: Doação de
Órgãos, Autismo e ComSaúde Geral, conforme o quadro
abaixo. NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO O CANDIDATO
DEVE OPTAR POR APENAS UMA TEMÁTICA.

TEMÁTICAS

Medicina (1º ao 3º nível)

Outros cursos da área da
SAÚDE (1º ao 10º nível)

Doação de órgãos

02 vagas

01 vaga

Autismo

02 vagas

01 vaga

ComSaúde Geral

01 vaga

--

TOTAL VAGAS

05 vagas

02 vagas

2. Das inscrições:
a. Período de Inscrição: 28 de abril (quarta-feira) a 04 de
maio (terça-feira).
b. Local/ forma de inscrição (GoogleForms):
https://forms.gle/5rr8dKUDv5KPS5dh8
c. Pré-requisitos:
i.

Estar regularmente matriculado no I ao III nível do
Curso de Medicina na Universidade de Passo
Fundo.

ii.

Para os demais cursos da área da saúde, estar
regularmente matriculado no I ao VIII nível do Curso.
Não serão aceitos candidatos do último ano dos
cursos.

iii.

Ter disponibilidade mínima de 02 horas semanais
para as atividades síncronas (online ou presencial,
conforme o protocolo sanitário de enfrentamento da
pandemia de COVID-19) do projeto nas sextas-feiras
a noite (19h30min às 21h30min).

3. Do processo seletivo:
a. O processo seletivo se dará em duas etapas:
ETAPA 1 - Inscrição e envio de material educativo. Será
solicitado ao candidato que envie até o dia 04/05/2021 um
material educativo, no formato cartilha, card ou folder, nas
temáticas da saúde pública geral, somente nos formatos
PDF ou IMAGEM, com tamanho máximo de 10MB,
conforme

o

exemplo

(Anexo

1). O material deve

contemplar apenas um dos tópicos descritos no item 4
deste Edital. Nesta 1ª etapa da seleção, serão avaliadas o
atendimento das normas do edital, a qualidade do material
produzido, a criatividade, a adequação de linguagem ao
público alvo do ComSaúde, abordagem da temática
escolhida e qualidade científica das informações. O envio
desse material assim como a inscrição devem ser
realizados

através

do

link

https://docs.google.com/forms/d/1b5U3WB3aUFpM98TLK5
aaEcV9zrXfh1GnDQgIMgilGSM/viewform?edit_requested=
true .
ETAPA 2 - Pré-seleção dos candidatos, a partir da
qualidade

do

material

educativo desenvolvido e

entrevista. Após a análise dos trabalhos enviados da
midia desenvolvida, a partir dos critérios de qualidade
estabelecidos

pela

comissão

de

seleção,

serão

classificados até 20 estudantes de medicina e 10
estudantes dos outros cursos da área da saúde para
entrevista. A relação dos candidatos pré-classificados será

divulgada na sexta-feira, 07 de maio, até às 12h. É de total
responsabilidade que os candidatos se informem do
resultado da pré-seleção, pois não serão enviadas
comunicações individuais para os estudantes.
A entrevista ocorrerá no dia 07 de maio, sexta-feira, a partir
das 19h, na plataforma Google Meet. O horário será
determinado pela comissão de seleção.
b. O desempenho final do candidato será composto por:
Material educativo desenvolvido = 60%.
Entrevista = 40%
c. A não participação em qualquer etapa deste processo
seletivo exclui automaticamente o participante.
4. Tópicos sugeridos para serem abordados, com o foco na
promoção da saúde e qualidade de vida/ prevenção de
doenças (VOCÊ DEVERÁ ELEGER APENAS UM TÓPICO
RELACIONADO

À

TEMÁTICA

QUE

ESTÁ

SE

CANDIDATANDO!!!!):
a. Sedentarismo e importância da atividade física.
b. Diabetes Mellitus e Hipertensão arterial sistêmica na
comunidade.
c. Doação de órgãos (linguagem focada para crianças de 04
a 12 anos) .
d. Autismo (população em geral) .
5. Referências sugeridas:
Facebook do ComSaúde:
https://www.facebook.com/ComSaudeUPF

http://nexjor-sites.upf.br/comsaude/
6. Divulgação dos resultados:
a. A comunicação dos resultados será realizada nas páginas
da Ouvidoria (DADSA) no Facebook, no site da UPF e nos
e-mails disponibilizados pelos candidatos.
b. Os candidatos selecionados serão divulgados até o dia
10/05/2021 (segunda-feira).
OBS: Quaisquer dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas
através do email comsaude@upf.br.
Atenciosamente,
Projeto de extensão ComSaúde
Passo Fundo, 27 de abril de 2021.
CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

ETAPA 1 - Inscrições e submissão da mídia
desenvolvida.

28/ abril a 04/maio

Divulgação dos pré-selecionados para entrevistas

07/ maio (até 12h)

ETAPA 2 - Entrevistas individuais

07/ maio, a partir
das 19h

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

10/ maio

