EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO
DO PROJETO INTITULADO: “ALIMENTAÇÃO E SAÚDE DO HOMEM”

Em cumprimento ao edital PROEX/DAEX Nº 11/2019, a Coordenação
do Projeto “Alimentação e Saúde do Homem”, torna pública a inscrição para
seleção de até 02 (dois) bolsistas para atuarem em suas ações, nos termos
deste edital. Os bolsistas selecionados atuarão nas atividades do grupo, de
acordo com o Edital Proex 11/2019.
1. REQUISITOS
1.1 Para candidatar-se à bolsa o estudante deverá atender aos seguintes
requisitos:
a) Estar devidamente matriculado no curso de Medicina na Universidade
Federal do Acre;
b) Ter sido aprovado no processo seletivo da Liga Acadêmica de Cirurgia do
Acre e ser membro ativo.
c) Ter disponibilidade de 12 (doze horas semanais) para participação nas
atividades do projeto sem prejuízos a outras atividades acadêmicas, incluindo
eventualmente sábados;
d) Apresentar relatório de atividades até o dia 15 de cada mês, assinado pelo
coordenador do projeto;
e) Possuir bom desempenho acadêmico;
f) Não possuir outra bolsa paga com recursos públicos (oriunda de recursos
próprios, CAPES, ou de algum órgão da União), comprovando isto através do

Termo de Compromisso disponibilizado na Plataforma de Ações de Extensão e
Cultura.
2 PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES
2.1 Das 13h às 17h do dia 16/05/2019;
2.2 Laboratório de Cirurgia - Campus Rio Branco - UFAC
3 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO I);
3.2 Termo de Compromisso disponibilizado na Plataforma de Ações de
Extensão e Cultura devidamente assinado.
4 DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições deferidas serão informadas no momento da inscrição e por email aos devidos candidatos.
5 DO PROCESSO SELETIVO
5.1 O Processo Seletivo ocorrerá no dia 16 de maio de 2019 das 13h às 17h no
Laboratório de Cirurgia do Campus Rio Branco – UFAC.
6 DA SELEÇÃO
6.1 A seleção dar-se-á por meio de entrevista com os candidatos.
6.2 Os critérios avaliados serão os seguintes: interesse pela temática do
projeto, disponibilidade de horário, assiduidade, iniciativa, capacidade de
trabalho em equipe, liderança compartilhada e autonomia.
6.3 Serão selecionados até 02 bolsistas para atuarem nas atividades
relacionadas ao projeto.
6.4 Ao final da entrevista será atribuída uma nota de 0 a 10 ao candidato.

7 DA BOLSA
7.1 Serão oferecidas duas bolsas no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
cada uma;
7.2 A vigência da bolsa é de junho a novembro de 2019.
8 DO RESULTADO FINAL
8.1 O resultado final será apresentado no dia 16 de maio de 2019 e será
enviado por e-mail para os candidatos.

Fernando de Assis Ferreira Melo
Orientador

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO
DO PROJETO INTITULADO: “ALIMENTAÇÃO E SAÚDE DO HOMEM”

1 IDENTIFICAÇÃO
Nome completo:__________________________________________________
Telefone: ( )______________Matrícula:___________________Período:_____
CPF:____________________________ RG: ___________________________
Endereço:_______________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________

_____________________________
Assinatura e data

