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EDITAL Nº 01/2022 

 

O Curso de Enfermagem do Centro Universitário Vale do Salgado, autorizado pela 

Portaria do MEC nº 514, de 07/04/2009, D.O.U. nº 67, de 8/04/2009, torna público, para 

conhecimento dos interessados, o presente Edital que regulamenta o processo de 

inscrição e seleção para o Projeto de Extensão - AMBULATÓRIO DE PREVENÇÃO 

E TRATAMENTO DE LESÕES – APTL. O processo seletivo realizar-se-á em formato 

digital e presencial.  

 

1. DO OBJETO: 

 

 Constitui objeto deste Edital a seleção de 10 alunos e cadastro reserva para o 

Projeto de Extensão - AMBULATÓRIO DE PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO DE LESÕES – APTL para desenvolverem as atividades 

relacionadas ao mesmo. 

 

2. DOS PARTICIPANTES: 

 

Poderá concorrer a seleção somente os alunos que comprovadamente preencham aos 

seguintes requisitos: 

 Estar cursando o 5º, 6º ou 7º período de Enfermagem (diurno ou noturno); 

 Média Global ≥ 7,0 

 Ter disponibilidade para dedicação às atividades direcionadas ao projeto. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES: 

 

 Desenvolver as atividades referentes ao projeto; 

 Atuar em todo o processo de desenvolvimento do projeto – preparação, 

execução e avaliação, fornecendo apoio ao publico alvo; 

 Elaborar reuniões de educação permanente para os pacientes; 

 Confeccionar material para reuniões (Informativos); 

 Apresentar a coordenadora do projeto relatórios mensais dos encontros com os 

pacientes; 
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 Realizar trabalhos científicos para publicação, estando sob condição a realização 

de no mínimo 2 trabalhos científicos individuais para obtenção do certificado do 

projeto; 

 Cumprir o cronograma do projeto, que incluem 2 turnos semanais de 

atendimento. 

 Em casos de 3 faltas sem atestado ou justificativa prévia anterior, o aluno será 

desligado do projeto. 

 

4. DO PRAZO DO PROJETO 

 O projeto terá duração de 02 semestres, podendo ser prorrogado, mediante a 

comprovação de aproveitamento do mesmo; 

 Em qualquer tempo, o aluno selecionado poderá ser desligado quando não 

responder as suas atribuições. 

 

5. DO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 

 Os alunos selecionados desenvolverão suas atividades na Clínica Escola do 

Centro Universitário Vale do Salgado, devendo ter disponibilidade para as 

atividades; 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO: 

 

O processo seletivo constará de duas fases:  

 1ª.  Fase: Analise curricular; 

 2ª. Fase: Entrevista. 

 

 O resultado da 1ª fase será disponibilizado no Instagram do projeto (@aptlunivs) 

no dia 20/06/2022. 

 

 A segunda etapa consistirá em uma entrevista que será realizada pelos 

professores do projeto, de caráter classificatório e eliminatório que versará, 

principalmente, sobre a disponibilidade do aluno com relação às atividades a 

serem exercidas e conhecimento sobre os diferentes tipos de lesões e suas 

respectivas complicações, essa etapa será realizada de modo presencial no dia 

22/06/2022 a partir das 08:00hs.  
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 Será criado um grupo no WhatsApp com os selecionados da primeira etapa para 

envio das informações sobre a 2ª fase do processo seletivo. Ao final das 

entrevistas, será consolidado pelos professores o resultado final e 

disponibilizadas posteriormente no Instagram do projeto (@aptlunivs).  

 

7. DA INSCRIÇÃO: 

 

 As inscrições serão mediante o pagamento de uma taxa de 20,00R$ que deverão 

ser realizadas na chave PIX (88. 99713-3944) e enviado comprovante pelo link 

de inscrição dentro do prazo de 01 de junho a 15 de junho de 2022, via 

formulário online https://forms.gle/CzyHv2FE1CVQYM2C6 

 DOCUMENTACAO EXIGIDA: Histórico Acadêmico e Currículo Lattes 

atualizado. Essa documentação deverá ser anexada no ato de inscrição pelo link 

disponibilizado para realização da inscrição. 

 

8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

 

Período de Inscrição 01/06 a 15/06/2022 

Analise curricular 16/06 a 19/06/2022 

Resultado da 1ª Fase 20/06/2022 

Entrevista 22/06/2022 e 23/06/2022 a partir das 08:00hs 

Resultado da 2ª Fase 27/06/2022 

Treinamento com novos extensionistas  04/07/2022 à 06/07/2022 

Inicio Atividades APTL 01/08/2022 

 

 Após todas as fases do processo seletivo ocorrerá treinamento com os novos 

extensionistas realizado pelos alunos e monitores que já atuam desenvolvendo as 

atividades no Ambulatório de Prevenção e Tratamento de Lesões, entre os dias 

04/07/2022 a 06/07/2022 com horário a ser definido.  

 

OBS.: 

 A avaliação e o julgamento dos candidatos serão efetuados pelos professores do 

projeto; 

 Serão rejeitadas as inscrições que omitirem qualquer elemento exigido no edital, 

ou que não contenham informações suficientes que permitam a perfeita 

avaliação; 
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Icó, 04 de maio de 2022. 

 

_______________________________________________________________ 

Rayanne de Sousa Barbosa 

Coordenadora do Projeto de Extensão - APTL 

 

________________________________________________________________ 

Kerma Márcia Freitas 

Coordenadora do Curso de Enfermagem da Faculdade Vale do Salgado 
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