EDITAL Nº 04/2019
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis - PROEXT
EDITAL DE CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA
PROGRAMA DE EXTENSÃO ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE
ESCOLAR

Com base na aprovação do edital do PROEXT 2016 - MEC que contempla a
oferta de bolsas auxílio-financeiro para alunos no “Programa de Extensão
Atenção Integral à Saúde da Comunidade Escolar”, torna-se público o
presente Edital de chamada para alunos bolsistas.
Será oferecida 01 bolsa para aluno (a) do curso de graduação em Psicologia da
UFCSPA.

1. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA:
Conhecer os aspectos teóricos e vivenciar a prática da promoção e educação
em saúde dos escolares e da comunidade visando a melhoria da qualidade
de vida e da aprendizagem escolar.
2. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
Da inscrição:
As inscrições deverão ser realizadas por meio do e-mail
marciasm@ufcspa.edu.br, no período de 18/03 a 20/03/2019. Os
interessados deverão colocar no assunto do e-mail o título “seleção edital
AISCE” e no corpo do e-mail os seguintes dados: nome completo, curso, série
e previsão de formatura.
Da seleção:
A seleção será realizada por meio de uma entrevista abordando os seguintes
conceitos:




trabalho com grupos na escola
Psicologia e educação
Promoção e prevenção de saúde em contextos educativos

Data da seleção: 25/03/2019
Horário: 16h
Local: Sala 207 prédio 1

3. PERFIL DESEJADO DO ALUNO A SER SELECIONADO PARA O
PROGRAMA:
- Apresentar bom aproveitamento e engajamento no Curso de Psicologia;
- ter disponibilidade de dois turnos semanais para realização de ações no
DDA e na UFCSPA;
- ser pró-ativo, ou seja, ter iniciativa, dinamismo, organização, criatividade e
dedicação na propostas de trabalho;
- ter proximidade e motivação para desenvolver ações em contextos
educativos, vinculando a Psicologia e a educação;
- ter habilidade escrita para produção de trabalhos científicos a partir da
experiência vivenciada;
-apresentar boa capacidade de comunicação e habilidade para o trabalho em
equipe;
- não ser formando em 2019.

4. DO PROCEDIMENTO DE TRABALHO:
O bolsista realizará atividades nas diferentes ações do programa:
- Participar do treinamento previsto no programa;
- Realizar as ações propostas pelo programa em todas as áreas de atuação
de forma interdisciplinar;
- Participar das reuniões quinzenais envolvendo professores e alunos
envolvidos no Programa.

Porto Alegre, 12 de março de 2019.
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