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PROCESSO SELETIVO No 001/2022  

SELEÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM PARA 
ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA EM 

PROJETOS DA ÁREA DE SAÚDE COLETIVA 

A Área de Saúde Coletiva da Faculdade de Enfermagem/UFG realizará seleção 

de estudantes BOLSISTAS e VOLUNTÁRIOS do curso de graduação da 

Faculdade de Enfermagem/UFG, para atuarem em Projetos de Pesquisa e 

Extensão coordenados por professores da área.  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.2 O processo seletivo destina-se à seleção de estudantes do curso de 

graduação em Enfermagem/UFG, BOLSISTAS e VOLUNTÁRIOS para atuarem 

na produção, tradução e divulgação de conhecimentos na área de saúde coletiva 

direcionado para os projetos de pesquisa em vigência na área.  

1.3 As atividades de BOLSISTAS e VOLUNTÁRIOS para o desenvolvimento dos 

projetos de pesquisa e extensão na área de saúde coletiva se caracterizam por: 

• Realizar levantamento bibliográfico sobre a temática em foco; 

• Coletar dados secundários de prontuários, fichas ou instrumentos 

específicos eletrônicos ou físicos; 

• Coletar dados primários em cenários de campo que contenham grupos 

alvos dos projetos; 

• Realizar conferência dos questionários preenchidos nas coletas de campo 

e dados secundários; 

• Realizar digitação dos dados coletados em software próprio da pesquisa, 

bem como realizar a transcrição de entrevistas fruto das pesquisas; 

• Planejar, executar e avaliar os projetos e programas de eventos 

científicos, assessoria, e consultoria das atividades da área; 

• Participar de cursos, capacitações e reuniões presenciais e/ou virtuais, 

sempre que requerido;  
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• Elaborar e encaminhar de forma oportuna os documentos e relatórios 

inerentes as suas atividades;  

• Colaborar com os demais Projetos de Pesquisa e Extensão da área de 

saúde coletiva sempre que solicitado;  

• Planejar, Estruturar e Organizar: eventos científicos, eventos sociais e 

culturais da área de saúde coletiva;  

• Responsabilizar-se pelos bens materiais da área de saúde coletiva e 

estabelecer relacionamentos interpessoais positivos (Trabalho em 

Equipe); 

• Desenvolver a partir do Projeto de Pesquisa, Extensão, Produção 

Científica (resumos, artigos, capítulos de livro, material instrucional, 

vídeos, entre outros), sob orientação de um Docente/Professor ou de um 

mestrando ou doutorando da área;  

• Auxiliar todos os Membros Ativos da área de saúde coletiva em suas 

atribuições referentes às atividades desenvolvidas.  

2. DOS REQUISITOS  

2.1 Serão selecionados estudantes de qualquer período do curso de 

Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da UFG (FEN/UFG). 

2.2 Não poderão participar da seleção estudantes que estejam envolvidos em 

outras Atividades Extracurriculares com Bolsa (com exceção das bolsas de 

assistência estudantil) ou que participem de outros Grupos de Pesquisa.  

2.3 O estudante participante da seleção precisa ter disponibilidade de 20 (vinte) 

horas semanais para desenvolver as atividades dos projetos da área.  

3. DAS INCRIÇÕES  

3.1 As inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico 

https://forms.gle/tC7WJKj42ZFJpCJD7  

3.2 No formulário, o candidato deverá incluir o extrato acadêmico.  

4. DAS VAGAS 
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4.1. Serão ofertadas um Total de 6 (seis) vagas, sendo 3 (três) para BOLSISTA 

e 3 (três) para VOLUNTÁRIO, assim distribuídas: 

• Projeto Saneamento e Saúde Ambiental Rural – SanRural – 

Coordenado pela Profa. Bárbara Souza Rocha – 1 Vaga 

BOLSISTA e 1 Vaga VOLUNTÁRIO. 

• Projeto Arbocontrol – Coordenado pelo Prof. Rafael Alves 

Guimarães – 2 vagas BOLSISTA e 1 Vaga VOLUNTÁRIO. 

• Projeto de Formação para Organização e Qualificação do cuidado 

às pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis na 

Atenção Primária do Estado de Goiás – QualiDCNT – Coordenado 

pela Profa. Valéria Pagotto – 1 vaga VOLUNTÁRIO. 

Obs.: Os estudantes classificados no processo seletivo comporão um cadastro 

de reserva e serão chamados pelos professores da área assim que surgirem 

novas vagas. 

5. DO PROCESSO SELETIVO  

5.1 A seleção ocorrerá por meio de duas etapas: 

• Análise da Média Global do Extrato Acadêmico – classificatório; 

• Entrevista – classificatório e eliminatório. 

 

5.2  A entrevista será realizada por uma banca examinadora composta por 

professor da área de saúde coletiva.  

6. DO RESULTADO DA SELEÇÃO  

O resultado será divulgado nas redes sociais da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás (site e instagram).  
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7. CRONOGRAMA  

ATIVIDADE(s)  LOCAL  DATA e HORÁRIO  

Divulgação da Seleção Redes sociais da FEN/UFG 01 de Abril de 2022 

Abertura das Inscrições  Site da FEN/UFG  01 a 06 de Abril de 2022 

Entrevistas  A definir  07 e 08 de Abril de 2022 

Divulgação do Resultado Final  Redes sociais da FEN/UFG 11 de Abril de 2022 

 

 
Profa. Bárbara Souza Rocha 

Coordenadora do Projeto SanRural 
 
 
 

 
Prof. Rafael Alves Guimarães 

Coordenador do Projeto Arbocontrol 
 
 
 

 
 

Profa. Valéria Pagotto 
Coordenadora do Projeto QualiDCNT 


