FACULDADE ESTÁCIO DE CASTANHAL

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO DA FACULDADE
ESTÁCIO- CASTANHAL

FACULDADE ESTÁCIO DE CASTANHAL 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: “Educação em serviço:
treinamento para técnicos de enfermagem do Hospital Municipal de Castanhal Dra
Maria Laise Moreira e Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Dr Almir Gabriel”.

A seleção realizar-se-á segundo as condições especificadas a seguir:
1- Natureza do projeto e vagas:
1.1-

O projeto de extensão será realizado em formato de treinamentos e
capacitações ofertados para técnicos de enfermagem das instituições:
hospital municipal de Castanhal e UPA 24 horas de Castanhal.

1.2-

Serão ofertadas 08 (oito vagas) para acadêmicos de enfermagem que
estejam cursando ou já tenham cursado o oitavo semestre do curso de
bacharelado em enfermagem.

1.3-

O projeto realizar-se-á duas vezes ao mês, sempre nas duas primeiras
sextas feiras, com encontro entre os participantes e a coordenação do
projeto para elaboração dos treinamentos e para a capacitação do corpo
técnico de enfermagem das instituições supramencionadas.

2- Inscrição e seleção:
2.1- As inscrições serão realizadas no período de 12/02/2019 à 24/02/2019 por
meio de ficha de inscrição a ser disponibilizada pela Estácio Castanhal, na
secretaria de apoio docente. A oferta de vagas é limitada e a aprovação do
candidato obedecerá a ordem de inscrição.
2.2- Ao se inscrever no projeto, o participante deverá observar o dia e horário
para a execução das atividades.

3- Objetivos do Projeto de Extensão:
3.1- Capacitar técnicos de enfermagem quanto ao conhecimento técnico-científico
das mais diversas áreas da enfermagem;

3.2-

Proporcionar melhoria da qualidade da assistência de enfermagem prestada
pelos profissionais das instituições;

3.3-

Capacitar os acadêmicos de enfermagem quanto ao desenvolvimento das
ações de treinamento e educação continuada em saúde.

4- Relação dos inscritos:
4.1- Será divulgada uma relação com o nome dos candidatos inscritos dentro do
número de vagas disponíveis no dia 28/02/2019 (quinta-feira).
4.2- Um cadastro reserva será criado seguindo a ordem de inscritos que
ultrapassem a oitava vaga do projeto e, em caso de desistência, o próximo
inscrito será chamado obedecendo a ordem.

5- Disposições finais
5.1- O processo seletivo será acompanhado pela Coordenação de extensão da
faculdade.
5.2- Os casos omissos nesse edital serão analisados pela coordenação de
extensão da faculdade.

Castanhal, 12 de fevereiro de 2019.

_____________________________
Coordenação de Extensão

_____________________________
Coodenação do projeto de extensão

