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Edital de Seleção Acadêmica 
 

As instituições acima relacionadas comunicam aos interessados o recebimento de inscrições para o processo de 
seleção visando o preenchimento de vaga para acadêmico voluntário no Projeto de Extensão Universitária intitulado 
“VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE HOSPITALAR. 1ª Edição”. 
 
1- Quanto à vaga para Acadêmicos 

O presente edital tem como objetivo o preenchimento de 08 (oito) vagas para acadêmicos voluntários, podendo 
concorrer graduandos dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Medicina, Odontologia da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa /UEPG. 

Os bolsistas aprovados no processo de seleção previstos neste edital desempenharão suas funções cumprindo 
carga horária de 06 (seis) horas semanais – sendo 04 (quatro) horas presenciais e 02 (duas) horas remotas, durante o 
período de 12(doze) meses.  

 
2 – Das atividades 

Os acadêmicos selecionados poderão atuar nas seguintes funções: 
 Disseminação de práticas educativas, preventivas e promotoras de saúde junto à pacientes/usuários e familiares 

do HURCG e HUMAI, 
 Disseminação de práticas de Educação Permanente em Saúde junto à trabalhadores hospitalares,  
 Fomento à coleta, registro, divulgação e debate sistematizado de dados epidemiológicos e sociais de saúde de 

pacientes/usuários do HURCG e HUMAI. 
 Produção de material educativo e informativo em saúde, por meio de fluxogramas, cartilhas, cadernetas, jogos, 

vídeos, folders e flyers, etc, para trabalhadores, pacientes/usuários e familiares do HURCG e HUMAI. 
 
2 – Das inscrições 

As inscrições serão realizadas via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa no link https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital/vigilancia-saude-hospitalar, no período de 14 de março 
a 21 de março de 2022. No campo assunto informar “Projeto de Extensão”.  

Documentação a ser anexada na inscrição: 
 Histórico Escolar;  
 Curriculum lattes atualizado com documentos comprobatórios em um único arquivo em formato pdf. 

 
3 – Da seleção 

Os candidatos serão selecionados conforme análise de documentos e entrevista, a ser realizada no dia 23 de 
março de 2022, no período de 16:00 às 19:00h, no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (auditório). 

O desempenho do candidato na entrevista será de caráter eliminatório. 
 
4 – Da divulgação do resultado 

O Edital com o resultado será divulgado na página do HU-UEPG (https://hu.uepg.br/editais/). 
 

5- Do início das atividades  
As atividades do projeto terão início no dia 30 de março de 2022. 

 
Ponta Grossa, 09 de março de 2022. 

 
 

Profa Dra Cristina Berger Fadel                                                  
Coordenadora do Projeto 
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