EDITAL DE SELEÇÃO PARA VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO

A direção geral da faculdade Estácio de castanhal, através da
coordenação de extensão, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, torna público, para conhecimento dos interessados, o
presente edital, referente à divulgação do projeto de extensão
denominado “humanização da assistência de enfermagem no pré-natal e
parto: a enfermagem busca devolver a mulher o seu protagonismo.
I - INTRODUÇÃO
A maternidade é um momento único na vida da mulher. A experiência de
dar a luz é, para muitas, o mais importante de sua existência e requer muito
cuidado e respeito. Para que esta experiência seja vivenciada em sua
plenitude, muito têm se falado no parto humanizado, a fim de se garantir, em
primeiro lugar, o bem-estar da parturiente e do bebê. O projeto de extensão
será voltado para a humanização da assistência de enfermagem no pré-natal e
parto.
O projeto de extensão de humanização na assistência de enfermagem
no pré-natal e parto se faz importante para o mundo acadêmico ter contato com
mulheres neste período de grandes dúvidas, podendo os mesmos contribuir
com decisão das mulheres em relação ao tipo de parto e ajudar quebrar alguns
paradigmas e mitos que envolvem o momento do parto. Além da oportunidade
de participar dos grupos de orientações à gestante o acadêmico terá contato
com a gestante durante o trabalho de parto no hospital e possibilitando os
mesmos aplicar as técnicas de alivio não medicamentoso da dor, favorecendo
a evolução do parto e humanização na assistência hospitalar, podendo causar
um grande impacto de sensibilização na equipe de profissionais do serviço.
O Projeto tem como objetivo orientar as gestantes sobre o pré-natal e
parto, incentivando a humanização na assistência de enfermagem no processo
de trabalho de parto.
II- METODOLOGIA
O projeto será realizado no Hospital Francisco Magalhães e Centro de
Saúde Espaço Vida. O projeto de extensão será destinado às gestantes e sua
família durante o acompanhamento do pré-natal e durante o trabalho de parto
no hospital, será alvo do projeto as gestantes que buscam atendimento nos
locais de estudo, serão realizadas no período de março de 2019 à Janeiro de
2020.
III- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Processo Seletivo será realizado pela Coordenadora do Projeto Profa.
Dângela Marques Araujo
O discente selecionado para atuar no projeto não possuirá vínculo
empregatício de qualquer natureza com a Faculdade Estácio Castanhal, e sua

participação voluntária dar-se-á mediante a assinatura de Termo de
Compromisso, celebrado entre o estudante e a IES.
IV- DAS VAGAS E PRÉ-REQUISITOS
Serão abertas 20 (vinte) vagas para alunos do Curso de Enfermagem
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes
critérios:
a) Estar regularmente matriculado no Curso de Enfermagem da Estácio
Castanhal
b) Ter sido aprovado ou estar cursando as disciplinas Assistência de
Enfermagem a Saúde da Mulher;
c) Não estar em débito com a Extensão no que tange a relatórios e/ou
outros documentos;
d) Estar adimplente junto à instituição Estácio – Castanhal.
e) Ter disponibilidade de 6 horas semanais;
V- DA SELEÇÃO
A seleção terá como critério:
a) Avaliação de rendimento acadêmico (frequência, média acadêmica) e
Notas (AVs)) acima de 6 e frequência acima de 75%.
b) Avaliação de currículo Lattes – Manter atualizado na plataforma.
VI- DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento de um
formulário
eletrônico
disponível
no
endereço
https://goo.gl/forms/CDGJI81Goehnld7o2 no período de: 12 de fevereiro de
2019 a 17 de fevereiro de 2019.
VII- CRONOGRAMA DE RESULTADOS
ATIVIDADE
INSCRIÇÕES

DATAS
HORÁRIOS E LOCAIS
12/02/2019 à Até às 20h do dia 17/02/2018 Formulário
17/02/2019
online disponível em:
https://goo.gl/forms/CDGJI81Goehnld7o2

Avaliação
de 18/02/2019 à ESTÁCIO CASTANHAL
Currículo Lattes e 24/02/2019
rendimento
acadêmico
Resultado Final do 25/02/2019
Quadro de aviso nas salas da faculdade
Processo
de
Estácio Castanhal ou via e-mail.
Seleção

VIII- DA VIGÊNCIA
Os discentes selecionados atuarão no Projeto por um período de 11
(onze) meses, desde que o discente ainda não tenha concluído seu curso de
graduação.
A participação do discente no Projeto poderá ser interrompida:
a) automaticamente, ao término da vigência (11 meses).
b) a qualquer tempo desde que recomendado pela Gestão Acadêmica ou
pelo Colegiado dos Cursos envolvidos.
c) a pedido do discente, com no mínimo, 20 dias de antecedência;
d) pela interrupção de vínculo com o curso na Estácio Castanhal.
e) por conduta incompatível com a exigida pelo projeto.
X- DEVERES DO VOLUNTÁRIO:
a) Assinar, na Coordenação de Extensão, o Termo de Compromisso, em duas
vias;
b) Cumprir a carga horária de 6 (seis) horas semanais em atividades;
c) Apresentar ao professor orientador o relatório detalhado das atividades
executadas como Voluntário de Extensão;
X- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Ao final do período de atuação, o(a) discente receberá da coordenação de
extensão uma DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO
descrevendo a quantidade de horas de atividades complementares, exceto na
hipótese em que o estudante não obtiver aproveitamento satisfatório ou no
caso de desligamento antecipado causado pelo discente.
O resultado final será divulgado segundo calendário proposto no
Cronograma deste edital;
A participação no projeto de Extensão não cria qualquer vínculo
empregatício entre o aluno e a Faculdade;
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Extensão.

Castanhal, 12 de fevereiro de 2019

_____________________________________________
Prof. Dângela Marques Araujo
Coordenadora do Projeto

_______________________________________
Thaís Paula Fernandes Ferreira
Coordenadora de extensão da Faculdade
Estácio de Castanhal

