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UFG/DIREÇÃO REJ/CACOM Nº 006/2019 de 24 de junho de 2019.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA AUXÍLIO ESTUDANTIL DO PROJETO

SALA DE ACOLHIMENTO INTEGRAL E PRIMEIROS SOCORROS

REGIONAL JATAÍ/UFG

O Diretor da Regional Jataí/UFG junto com a Coordenação de Assuntos da Comunidade

Universitária  (CACOM) no uso de suas atribuições  legais  tornam público o presente Edital  de

Abertura de inscrições para estudantes dos cursos de graduação presencial  em Educação Física,

Medicina, Enfermagem e Fisioterapia, a fim de participarem das atividades da Sala de Acolhimento

do Projeto Liga Acadêmica de Atendimento Pré-Hospitalar (precesso SEI 23070.018264/2019-18).

1. Dos objetivos:

1.1  –  Ampliar  as  condições  de  permanência  dos  jovens  na  educação  superior  pública  federal,

conforme decreto N.º 7234 de 19 de julho de 2010

1.2 – Promover ações inclusivas relacionadas ao Atendimento Pré-hospitalar e Primeiros Socorros

no âmbito  da Regional  Jataí  da UFG e comunidade  externa.  Estas  ações  são preconizadas  por

protocolos de atendimento voltados para eventos traumáticos (PHTLS - Pre-hospital Trauma Life

Support) ou eventos clínicos (Suporte Básico de Vida - Diretrizes da American Hearth Association

2015). Trata-se de um serviço único realizado por qualquer profissional onde quer que ele esteja. O

acolhimento é uma postura ética que implica na escuta de queixas relacionadas à saúde de quem nos

procura,  no  reconhecimento do  seu  protagonismo  no processo  de  saúde  e  adoecimento,  e  na

responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes. Acolher é

um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde.

1.3 – Contribuir para formação acadêmica dos estudantes de graduação dos cursos de Educação

Física,  Medicina,  Enfermagem e Fisioterapia  por  meio  de  concessão de  auxílios  estudantis  em

saúde.

1.4  – Selecionar  estudantes  com  perfil  de  baixa  renda  para  desenvolver  aptidões  voltadas  ao

Atendimento  Pré-Hospitalar,  vinculados  à  Coordenação  do  Curso  de  Enfermagem.  O  projeto

encontra-se definido na seguinte categoria:

a) Atividade de promoção e proteção a saúde;

2 – Das inscrições:

2.1 – As inscrições estarão abertas, no período compreendido entre 27 de junho de 2019 a 03 de

julho de 2019,  EXCLUSIVAMENTE pelo Portal do Discente no Sistema Integrado de Gestão

de Atividades Acadêmicas (SIGAA).
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6.2. Para efetivar a inscrição, o Discente deve acessar o SIGAA com seu login e senha e seguir os
seguintes procedimentos:
PASSO 1: Aderir ao Cadastro Único:
Para se cadastrar, acesse o SIGAA  >  Bolsas  > Aderir ao Cadastro Único e então preencha o
questionário socioeconômico.
O Discente pode, a qualquer momento, durante o preenchimento do questionário GRAVAR UM
RASCUNHO.  Mas,  só  terá  seu  Estudo  de  Realidade  Social  vinculado  ao  Cadastro  Único  se
CONFIRMAR SUA INSCRIÇÃO.

Orientação quanto ao envio dos Documentos no questionário socioeconômico:
a) Ao final  do preenchimento  do questionário  socioeconômico  será solicitado  ao  Discente  que
anexe os arquivos que comprovam sua realidade socioeconômica.
b) Atenção: alguns documentos são obrigatórios.
c) O  SISTEMA  ACEITA  A  ANEXAÇÃO  DE  UM  ÚNICO  ARQUIVO  PARA  ESTA
CATEGORIA  DE  DOCUMENTO.  Para  isto  o  Discente  deve  criar  um  arquivo  compactado
contendo todos os documentos necessários e descritos neste Edital. O arquivo compactado pode ser
criado utilizando softwares como o WinRar, Winzip ou 7-Zip (o arquivo terá a extensão. rar).
d) O arquivo contendo os dados do Núcleo Familiar deve ser anexo como planilha e não como PDF
ou outro tipo de arquivo.

Atenção: NÃO serão aceitos documentos que não estejam anexos no questionário socioeconômico.
PASSO 2: Cadastrar/Atualizar Dados Bancários:
Para cadastrar ou atualizar os dados bancários, acesse o Portal do Discente > Meus Dados Pessoais.
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a) Essa operação permite  ao Discente informar  seus dados bancários para que tenha acesso ao
próximo passo de SOLICITAR BOLSA.
b) A conta bancária deverá ser do tipo conta-corrente de qualquer banco ou se for do tipo poupança,
apenas será aceito o da Caixa Econômica Federal. Esta conta deve estar ativa e o Discente ser o
titular. É de responsabilidade do Discente, informar corretamente seus dados bancários, cabendo-
lhe o ônus de eventuais problemas decorrentes da falta de informação bancária correta.

PASSO 3: Solicitar Bolsa:
a) Essa operação permite ao Discente inscrever-se na bolsa desejada.
b) Para se cadastrar, acesse o SIGAA   > Bolsas > Solicitação de Bolsas > Solicitação de Bolsa.

O Discente deverá, então, escolher o Ano Período – 2019.1 e a bolsa desejada e seguir os passos
seguintes da inscrição.
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3. Das exigências:

3.1.  Estar  regularmente  matriculado  nos  cursos  de  graduação  em  Enfermagem,  Fisioterapia,

Educação Física e Medicina da Regional Jataí/UFG com cadastro social aprovado junto ao Serviço

Social da CACOM no qual consiste que o candidato já passou por avaliação socioeconômica  em

2019 e encontra-se dentro do critério do PNAES – Programa Nacional de Assistência Estudantil,

respeitando a renda per capita de um salário-mínimo e meio por pessoa.

3.2.  O aluno que não  tenha participado do certame das bolsas de assistência estudantil,  deverão

fazer o preenchimento da ficha de estudo da realidade social, conforme item 2.1.

3.3. Ter disponibilidade de permanência no projeto por pelo menos dois semestres;

3.4. Apresentar Curriculum Vitae atualizado, apresentado na Plataforma Lattes.

3.5. Apresentar  histórico comprovando a aprovação nas disciplinas  Atendimento  Pré-hospitalar,

Primeiros socorros ou Urgência e Emergência.

3.6 – Apresentar, no período de desenvolvimento do programa, 12 (doze) horas semanais livres para

dedicação ao projeto, sem prejuízo das demais atividades acadêmicas

4. Das vagas ofertadas:

4.1 –  Os pré-requisitos  e  número de vagas  oferecidas  estão estabelecidas  no quadro descrito  a

seguir:

QUADRO 1. Funções, requisitos, número de vagas, carga horária e remuneração.

Função Requisitos Nº de
vagas

Carga
horária

Remuneração Número de
parcelas de

bolsas
Auxiliar de
primeiros
socorros 

Estudante do Curso de
Graduação em
Enfermagem

04 12 horas
semanais

R$ 400,00
4

Auxiliar de
primeiros
socorros 

Estudante do Curso de
Graduação em Fisioterapia

03 12 horas
semanais

R$ 400,00
4
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Auxiliar de
primeiros
socorros 

Estudante do Curso de
Graduação em Medicina

02 12 horas
semanais

R$ 400,00
4

Auxiliar de
primeiros
socorros 

Estudante do Curso de
Graduação em Educação

Física

01 12 horas
semanais

R$ 400,00
4

5) DO PROCESSO SELETIVO:

5.1 . Após avaliação socioeconômica será realizada a avaliação do Currículum:

a) Participação em núcleo livre, projeto e/ou atividade de extensão e/ou pesquisa realizado na UFG
(será atribuído valor de 1,0 ponto por projeto, não ultrapassando o total de 3,0 pontos). 

b) Participação em eventos científicos de qualquer natureza (será pontuada uma única participação e
esta terá valor de 1,0 ponto). 

c)  Realização  de  cursos,  visitas  técnicas  e/ou  estágios  extracurriculares  durante  o  período  de
graduação (será pontuada uma única participação e esta terá valor de 2,0 pontos).

5.2. Será realizada produção textual  pelos candidatos com o tema “Atendimento Pré-hospitalar:
importância da formação de socorristas nos cursos de saúde” (será avaliado o Domínio escrito da
Língua Portuguesa (0 a 1,0 ponto),  Organização e sequência lógica de ideias (0 a 1,0 ponto) e
Conhecimento sobre o tema  (0 a 2 ,0 pontos).

5.3. Será considerada média global do aluno e sua média nas disciplinas Atendimento Pré-hospitalar
ou Primeiros socorros como critério de desempate

5.4. A prova escrita ocorrerá no dia 09/07/2019 em local e horário a ser divulgado em momento
oportuno. 

5.5.  Uma vez contemplado com o auxílio estudantil da CACOM, o estudante poderá contar com

esse subsídio no período de vigência do edital a partir de 12 de agosto de 2019 à 31 de dezembro de

2019.

5.6. O resultado do processo seletivo será divulgado no site e presencialmente na Coordenação de

Assuntos da Comunidade Universitária/CACOM da Regional Jataí até o dia 12 de julho de 2019.

5. Do Cronograma:

EVENTO DATA

Publicação do Edital 27/06/2019

Período de Inscrição 27/06 a 03/07/2019

Divulgação do Resultado Preliminar 10/07/2019

Interposição de Recurso 11/07/2019

Resultado final pós-recurso (Serviço
Social)

15/07/2019
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Prova Escrita e entrega dos currículos 16/07/2019

Divulgação do Resultado Final 18/07/2019

Início das atividades dos bolsistas 12/08/2019

6. Da vigência:

6.1 – As bolsas terão vigência de 12/08/2019 a 31/12/2019 e poderão serem prorrogadas por um

período de oito meses, caso haja dotação orçamentária em 2020.

7. Das disposições gerais:

7.1. Em hipótese alguma será aceita a inscrição com documentação incompleta.

7.2. Todas as informações fornecidas deverão ser comprovadas.

7.3. Comprovada a inveracidade de qualquer informação, o solicitante não poderá concorrer à Bolsa

prevista neste Edital ou, se ocorrer após a concessão da Bolsa, o aluno será desligado do programa.

7.4. O bolsista que desistir da bolsa de auxiliar de primeiros socorros concedida pela CACOM, sem

motivos justificáveis, deverá devolver a Regional Jataí o valor monetário equivalente ao total da

bolsa concedida por participarem nos referidos projetos e não poderá participar em editais futuros

nesta modalidade.

7.5. Após a publicação do resultado final os estudantes serão convocados para inserção nos projetos

de acordo com a disponibilidade de vagas e houver provimento de dotação orçamentária.

7.6. Casos não previstos neste Edital serão avaliados pela Direção da REJ e a equipe da CACOM.

7.7. Não caberá recurso das decisões após a data descrita no cronograma.

7.8. Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.

7.9. No dia da realização da prova escrita, os candidatos deverão entregar o currículo impresso de

acordo com o item 3.4.

Jataí, 24 de junho de 2019.
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UFG/DIREÇÃO REJ/CACOM Nº 006/2019 de 24 de junho de 2019.

ANEXO I - INSTRUÇÕES AO ESTUDANTE E RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Para  fins  de  estudo  da  realidade  social  considera-se  como  Núcleo  Familiar o  conjunto
composto  por  uma ou mais  pessoas,  que contribuam para  o rendimento  familiar  ou tenham as
despesas atendidas por este conjunto, sendo todos moradores em um mesmo domicílio, desde que
comprovada mediante documentação. No caso de estudante oriundo de outra localidade, dever-se-á
considerar o domicílio dos responsáveis pela sua manutenção em Goiânia.

O  estudante  deverá  responder  a  todas  as  perguntas  que  constam  no  questionário
socioeconômico,  aderindo ao Cadastro Único  SIGAA > Bolsas  > Aderir ao Cadastro Único  e
digitalizar  os  documentos  listados  abaixo,  conforme  orientação  no  item  4.2  deste  Edital,  que
comprovem a situação declarada, para que não haja prejuízo no estudo de sua solicitação ou no
indeferimento da mesma, conforme previsto neste Edital.

A Planilha da Composição do Grupo Familiar deverá ser preenchida no próprio questionário
do  cadastro  único  com  os  dados  de  todas  as  pessoas  que  o  compõem,  inclusive  o  próprio
estudante, conforme ilustrado abaixo:
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              RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

  
1. Documentos da Família 
1.1. Fotocópias  dos  seguintes  documentos  de  identificação  do  Discente  e  das  pessoas  que
constituem a sua Família:
a) RG e CPF;
b) Certidão de Nascimento  e CPF para crianças e adolescentes pertencentes ao núcleo familiar;
c) Declaração de dependência emitida pelo declarante, com dados pessoais e cópia da carteira de
identidade, caso o Discente dependa de pessoas que não sejam seus pais; 
d) Sentença, averbação ou declaração de separação, quando for o caso;
e) Carteira de Trabalho – CTPS (Discente e sua família que sejam maiores de 18 anos), das páginas
que identificam o trabalhador, o último contrato de trabalho e a próxima página em branco.
1.1.1. Em caso de pais falecidos, apresentar a certidão de óbito.

2. Comprovantes de rendimento 
2.1. Devem ser apresentados comprovantes de rendimentos do Discente e de cada integrante do
Núcleo Familiar, referente às pessoas físicas ou pessoas jurídicas vinculadas. Os documentos para
comprovação da renda devem ser apresentados conforme o tipo de atividade discriminado a seguir,
vale ressaltar que as declarações de imposto de renda devem ser apresentadas pelo Discente e sua
família.

2.1.1 Aos assalariados 
a) Último contracheque.
b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, caso seja declarado, de 2018, ano-base 2017,
acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil.
c)  extratos  bancários  dos  03(três)  últimos  meses.  Caso  não  tenha  conta  bancária,  apresentar
declaração de não ter conta bancária.

2.1.2. Aos autônomos, profissionais liberais ou trabalhadores informais
a) Declaração disponível em https://www.procom.ufg.br/p/1055-formularios.
b)  Declaração  de  Imposto  de  Renda  Pessoa  Física,  caso  seja  declarado,  de  2018,  ano-base
2017,acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil.
c) Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), quando houver.
d)  extratos  bancários  dos  03(três)  últimos  meses.  Caso  não  tenha  conta  bancária,  apresentar
declaração de não ter conta bancária.

 
2.1.3. Aos aposentados ou pensionistas
a) Extrato  mais  recente  do  pagamento  de  benefício  (Aposentadoria,  Pensão  por  Morte  ou
Alimentícia);
b) Pensão alimentícia informal: apresentar declaração do responsável que conste o valor recebido,
com cópia do RG do declarante.  Caso não receba pensão alimentícia,  apresentar  declaração do
responsável pela família informando a razão do não recebimento; 
c) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, caso seja declarado, de 2018, ano-base 2017,
acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil.
d)  extratos  bancários  dos  03(três)  últimos  meses.  Caso  não  tenha  conta  bancária,  apresentar
declaração de não ter conta bancária.

2.1.4. Aos sócios e dirigentes de empresas (Microempresário/Microempreendedor) 
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a) Último contracheque ou Pró-Labore; 
b) Declaração Anual do Simples Nacional;
c) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, caso seja declarado, de 2018, ano-base 2017,
acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil.
d) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, caso seja declarado, de 2018, ano-base 2017,
acompanhada de recibo de entrega à Receita Federal do Brasil.
d)  extratos  bancários  dos  03(três)  últimos  meses.  Caso  não  tenha  conta  bancária,  apresentar
declaração de não ter conta bancária.

2.1.5. Aos beneficiários de Programas Sociais (Bolsa Família, BPC, outros) 
a) Comprovante atual de recebimento do benefício constando o nome e valor. 

2.1.6. Aos locadores de imóveis
a) Cópia do (s) contrato (s) de locação e/ou do (s) recibo (s);
b) extratos  bancários  dos  03(três)  últimos  meses.  Caso  não  tenha  conta  bancária,  apresentar
declaração de não ter conta bancária.

2.1.7. Aos proprietários de sítio(s), chácaras ou fazenda(s) 
a) escritura ou termo de uso emitido pelo INCRA;
b)  extratos  bancários  dos  03(três)  últimos  meses.  Caso  não  tenha  conta  bancária,  apresentar
declaração de não ter conta bancária.

2.1.8. Aos desempregados
a) Comprovante de seguro-desemprego ou termo de rescisão contratual  ou cópia da carteira  de
trabalho  e  previdência  social  (das  páginas  que  identificam o  trabalhador,  o  último  contrato  de
trabalho e a próxima página em branco); 
b) Declaração de desemprego;
c) Declaração informando não possuir renda formal ou informal e declarar quem é o mantenedor da
família, conforme formulário disponível no site da CACOM.
d) extratos  bancários  dos  03(três)  últimos  meses.  Caso  não  tenha  conta  bancária,  apresentar
declaração de não ter conta bancária.

3. Comprovantes de despesas
3.1. Discentes oriundos de outras localidades devem apresentar os documentos de residência da
Família da cidade de origem e também os documentos referentes à sua situação atual de moradia.
3.2. A lista de documentos é constituída por 
a) Comprovantes recentes de água, condomínio, luz e telefone. Não é necessário estarem pagos.
b) Se o imóvel de moradia for alugado: contrato de locação, recibo de pagamento do aluguel ou
declaração do locador com informações do imóvel e valor do aluguel. 
c) Se o imóvel  de moradia for financiado:  comprovante da prestação do financiamento da casa
própria atualizado;
d) Se o imóvel de moradia for cedido: declaração de cessão.

3.3. Educação – comprovante de pagamento de mensalidade (s) escolar (es).
 
3.4. Saúde  –  relatório  médico  com  diagnóstico  de  doença  crônica,  grave,  degenerativa  ou
deficiência  e  comprovante  de  despesas.  Doença  Grave  –  conforme  Lei  no  11.052,  de  29  de
dezembro de 2004. 
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