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Atualização dos profissionais de saúde e escuta da população adscrita às Unidades 

Básicas de Saúde, com base nos dados da situação de saúde durante as ondas da 

pandemia (2020-2022), Ceilândia-DF.  

(Edital PIBEX 01/2022)  

 

O projeto de extensão Atualização dos profissionais de saúde e escuta da população 

adscrita às Unidades Básicas de Saúde, com base nos dados da situação de saúde durante 

as ondas da pandemia (2020-2022), Ceilândia-DF vem por meio desta tornar público 

seleção de estudantes interessados em para atuar no projeto na condição de bolsista de 

extensão.  

 

1. Sobre o projeto:  As ações do projeto se baseiam no estudo da situação de saúde 

durante as ondas da pandemia (2020-2022), realização de oficinas/rodas de 

conversa com os profissionais de saúde e população adscrita às Unidades Básicas 

de Saúde Ceilândia-DF. 

2. Sobre as inscrições: 

Fazer a inscrição até dia 23/03/2022, às 18:00, pela plataforma SIGAA, conforme as 

orientações abaixo: - Acesse o site: https://sigaa.unb.br; - Localize “Bolsas” e, em 

seguida, “oportunidades de bolsas”; - Localize o projeto “Atualização dos profissionais 

de saúde e escuta da população adscrita às Unidades Básicas de Saúde, com base nos 

dados da situação de saúde durante as ondas da pandemia (2020-2022), Ceilândia-DF”; - 

Ler a mensagem do Cadastro Único e marcar a caixinha com "Declaração" e "Continuar" 

– o estudante deve preenchê-lo, mesmo que não faça parte do Cadastro Único ou não 

esteja em situação de vulnerabilidade. É uma exigência do sistema. - Informe o perfil 

(Descrição pessoal, Áreas de interesse e o link do currículo lattes) e, em seguida, "gravar 

perfil" - Responder questionário sócio econômico. Em caso de dúvidas, escrever para o 

Decanato de Extensão: dtedex@unb.br 

 

 

3. Perfil dos(as) estudantes bolsista: 

- Ser estudante regularmente matriculado(a) na UnB e outras IES, em qualquer área do 

conhecimento 

- Ter disponibilidade para atividades presenciais nas UBS e FCE-Ceilândia/UnB em 

conformidade com as normas sanitárias vigentes; 

- Disponibilidade de 60 mensais;  

- Não ser bolsista de qualquer natureza na UnB. 

 

 

4. Sobre as bolsas  

- Quantidade: 01 (uma)  

- Período: abril a dezembro de 2022  

- Valor: R$ 400,00 

 

5. Seleção dos(as) estudantes:  

mailto:dtedex@unb.br


5.1. Análise do Curriculum Lattes, devidamente cadastrado no CNPq (www.cnpq.br 

– Plataforma Lattes).  

5.2. Preenchimento do Google Forms:  

 

https://forms.office.com/r/9DDgaKkG7N 

 

 

 

6. Cronograma 

 

Processo Seletivo Datas 

Lançamento do Edital 21/03/2022 

Inscrições no SIGAA 21/03/2022 a 23/03/2022 

Preenchimento do Google Forms 21/03/2022 a 23/03/2022 

Resultado provisório da seleção 23/03/2022 

Recurso do resultado provisório -via  

email 

24/03/2022 

Resultado final da seleção 25/03/2022 

Entrega do Termo de Compromisso de 

assinado pelos(as) estudantes 

selecionados(as). 

25/03/2022 

 

 

Patrícia Maria Fonseca Escalda 

Profa. Associada III-Curso de Saúde Coletiva 

Faculdade de Ceilândia-UnB 

 
Contato: escalda@unb.br 

 
 

https://forms.office.com/r/9DDgaKkG7N

