INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – INTA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO HUMANIZAÇÃO
HOSPITALAR: HUMANIZAR-SE PARA HUMANIZAR
EDITAL DE SELEÇÃO PARA EXTENSÃO NA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SOBRAL

COORDENADORA: Dra. Antônia Eliana de Araújo Aragão

1. DAS INSCRIÇÕES:
1.1 - Período de inscrição: Dia 24 a 26 de Setembro de 2014.
1.2 - Local de inscrição:
Presencialmente- Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem – Rua Cel.
Antônio Rodrigues Magalhães, 700, Dom Expedito Lopes – Sobral/CE – Fone: (88)
3614.3232 – www.inta.edu.br das 08:00 ás 11:00 ou de 14:00 ás 17:00h.

FICHA DE INSCRIÇÃO
PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR:
HUMANIZAR-SE PARA HUMANIZAR
SELEÇÃO PARA EXTENSÃO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL
Nome completo:
Turno:
Celular:

Semestre:
E-mail:
O setor desejado e o horário disponível:

Hemodiálise

( )

Manha ( )

Tarde ( )

Noite ( )

Rua Cel. Antônio Rodrigues Magalhães, 700, Dom Expedito Lopes – Sobral/CE – Fone: (88) 3614.3232
wwww.inta.edu.br.

2. DOS INTERESSES FINANCEIROS
2.1 - Os participantes da extensão NÃO serão remunerados pelas atividades realizadas.
3. DOS PARTICIPANTES
3.1 – Poderão concorrer estudantes regularmente matriculados no Curso de Graduação em
Enfermagem das Faculdades INTA.
3.2 – Tendo como cargo: Voluntário. Devendo:
I – Cadastrar-se como agente de pastoral, assinando um termo de voluntariado com a Santa
Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) e auxiliar nos eventos promovidos pela Pastoral
da Saúde Hospitalar da SCMS e na extensão do Projeto de Humanização HospitalarINTA.
II – Ter presença superior a 75% nas atividades para as quais forem designados pelas
mesmas, sendo a presença e a frequência acompanhadas pelos monitores de cada setor. No
caso da porcentagem de frequência inferior a citada acima o acadêmico não terá direito ao
certificado de extensão e de voluntariado.
3.3 – O candidato deverá ter disponibilidade para participar das reuniões semanais do
Projeto de Humanização, realizadas as quintas-feiras as 17:00hs, bem como as reuniões
mensais da Pastoral da Saúde realizadas na primeira terça-feira de cada mês na SCMS.
Podendo haver reuniões extraordinárias marcadas de acordo com as necessidades do Projeto
e disponibilidade de tempo de seus membros.
3.4 – Além das reuniões e extensão, o membro deve ter a disponibilidade para participar de
outras atividades (ensino e pesquisa), para qual for recrutado, habitualmente realizadas no
contra turno do qual estiver matriculado na IES.
3.5 – Cumprir e obedecer todas as normas apresentadas no ESTATUTO DA POLÍTICA
NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO, bem como do REGULAMENTO DE PESQUISA DO
CURSO DE ENFERMAGEM, dentro de seus deveres.
4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1 – O processo seletivo efetivar-se-á em 2 (duas) fases:



Primeira Fase - De caráter definitivo, acontecerá por meio de uma avaliação escrita.



Segunda Fase – Os alunos participarão de uma capacitação para que os mesmos
compreendam como funciona o setor da hemodiálise.
4.2 – As questões da segunda fase serão sobre os conteúdos programáticos apresentados no
processo formativo.
4.3 – As inscrições ocorrerão entre os dias 24 e 26 de setembro de 2014 na coordenação do
curso de enfermagem.
4.4 – O exame será aplicado no dia 29/09/2014, de 11:00hs ás 12:30 hs em local a ser
divulgado na coordenação do curso.
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4.5 – O candidato deve comparecer ao local de prova com antecedência de 15 minutos do
horário marcado;
4.6 - Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação
entre candidatos, bem como a utilização de livros, manuais, apostilas ou qualquer material
de pesquisa, aparelhos celulares, máquinas de calcular, ou qualquer tipo de aparelho
eletrônico.
5. DO RESULTADO
5.1 – O Resultado final desta seleção será divulgado dia 01/10/2014, sendo o candidato
informado do resultado ao entrar em contato com a coordenação de seu curso.
6. DA CARGA HORÁRIA E VAGAS DISPONÍVEIS
6.1 – Hemodiálise: segunda a sábado, turno da manhã, tarde e noite, 4hs semanais, 35
(trinta e cinco) vagas.
7. DO COMPROMISSO COM A EXTENSÃO UNIVERITÁRIA E COM A SCMS
7.1 – Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão estar presentes na reunião do
Projeto de Humanização que acontecerá dia 02/10/2014, 17:00 hs na sala 11 do anexo B.
7.2 – Os acadêmicos da extensão deverão participar do projeto no mínimo 1 (um) ano, para
receber seu certificado de voluntário da Pastoral da Saúde da SCMS, bem como o de
participação em Projeto de Pesquisa e Extensão, além de apresentar um trabalho em evento
científico ao final de cada semestre.
7.3 – O acadêmico que abandonar a extensão sem aviso prévio, bem como realizar
procedimentos técnicos e qualquer outra ação que não seja se sua competência, será vetado
de participar de quaisquer outros projetos de pesquisa e extensão pelo período de 1 (um)
ano, além de estar sujeito á processos administrativos da SCMS.

Sobral, 24 de Setembro de 2014.

_____________________________________________
Dra. Antônia Eliana de Araújo Aragão
(Coord. do Curso de Enfermagem e do Projeto de Humanização Hospitalar - INTA)
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