
 
EDITAL n° 1 / 2019 

SELEÇÃO PARA INTEGRANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO 
SAÚDE INTEGRAL - FCE - 2019 

 
 
O processo de seleção 2019 para integrantes do Projeto de Extensão Saúde Integral - FCE               
dispõe de 8 vagas não remuneradas a serem ocupadas no semestre 1/2019. 
 
I. SOBRE O PROJETO:  
 
O Projeto de Extensão consiste em atendimentos domiciliares com foco interprofissional na            
região do Sol Nascente em parceria com a UBS 01 do Sol Nascente com supervisão de                
professor, e profissionais do serviço. 
Os alunos do projeto serão organizados em grupos conforme a necessidade de saúde             
demandada pelos casos passados pela UBS 01 para fornecer serviços diversos, englobando a             
promoção, prevenção e reabilitação de saúde dos pacientes.  
Após o primeiro atendimento haverá a criação de um projeto terapêutico singular (PTS) para              
definir objetivos a serem alcançados com cada paciente. 
Cada equipe terá 5 atendimentos com o paciente, e posteriormente os avanços e as condutas               
tomadas serão repassadas aos profissionais da UBS 01 para que dêem prosseguimento no             
acompanhamento ao paciente. 
 
O processo está estruturado nas seguintes etapas: Análise da ficha de inscrição e entrevista. 
 
Os candidatos aptos a participarem do processo seletivo devem: 
 

• Estar devidamente matriculados em um curso da Área de Saúde da Universidade de              
Brasília; 

• Comprometer-se a dedicar no mínimo 06 horas semanais às atividades do projeto de              
extensão; Sendo 4 horas presenciais e 2 horas para atividades externas; 

•Possuir disponibilidade todas as Sextas - Feiras de 14h às 18h; 
•Estar cursando no mínimo o 4 semestre de Graduação; 

 
II. INSCRIÇÕES:  
 
As fichas de inscrição estarão disponíveis via formulário Google no período de 15/03 a 19/03               
Para efetuar a inscrição é necessário que o candidato preencha a ficha com os dados               
necessários; Nome; E-mail; Telefone; Curso; Matrícula; Semestre; Disponibilidade de         
Horário; Como tomou conhecimento do Projeto de Extensão e perguntas específicas.  
 



PRIMEIRA FASE: 
 
ANÁLISE DA FICHA DE INSCRIÇÃO - CARÁTER ELIMINATÓRIO  
Link do Formulário: 
https://goo.gl/forms/5CNGWSDn06zrHRIo2 
Essa fase consiste em conferir se o candidato está matriculado em um curso da Área de Saúde                 
da Universidade de Brasília. 
Confirmar o semestre que o aluno está matriculado. 
Eliminação dos alunos que não cumprem os requisitos dispostos na primeira página deste             
edital. 
Os selecionados para a próxima etapa irão receber um e-mail confirmando o local e a data da                 
etapa seguinte. 
 
 
SEGUNDA FASE  
 
ENTREVISTA – CARÁTER ELIMINATÓRIO  
 
A entrevista oral ocorrerá na Universidade de Brasília – FCE no dia 20/03 às 12:30 h 
Os selecionados receberão um e-mail com as informações sobre o projeto e início das              
atividades.  
 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
O resultado final será divulgado nas redes sociais, no email dos aprovados e também nas               
páginas da Faculdade de Ceilândia- FCE no dia 21/03/19  
Iniciando o projeto no dia 22/03 às 13h 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Para qualquer dúvida em relação ao processo seletivo: saudeintegralfce@gmail.com 
ou entrem em contato com nossos Coordenadores: 
61 9 84516116 - Pedro Emanuel  
61 9 99239706 - Jéssica Sá 
 
 
 
 
 
 
 
Brasília, 15 de março de 2019 
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