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EDITAL N° 005/2021 – CTBJ DE 10/06/2021 

 

SELEÇÁO PARA PARTICIPAÇÃO COMO VOLUNTÁRIO NO PROJETO DE 

EXTENSÃO ON-LINE PELA VIDA DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO 

COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS  

 

O Colégio Técnico de Bom Jesus da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI), por meio deste Edital torna público aos alunos regularmente 

matriculados e interessados em participar como voluntários dos projetos 

de extensão citados em epígrafe, que estão abertas 04 vagas para 

seleção de voluntários, com a finalidade de desenvolver atividades 

acadêmicas voltadas para extensão de nível técnico. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

I. O projeto de extensão será desenvolvido por professores, alunos e 

voluntários, que receberão orientação acadêmica a fim de contribuir 

com a formação discente e o consequente incentivo à docência, 

integrando as atividades de ensino, pesquisa e extensão. O 

processo seletivo será realizado de acordo com o disposto neste 

Edital. 

 

2. OBJETIVOS DO PROJETO DE EXTENSÃO ON-LINE PELA VIDA 

 

a) Desenvolver ações por meio de ferramentas de Tecnologias de 

Comunicação Digital para promoção da saúde, felicidade e bem-estar 

social de adolescentes no contexto do isolamento social da pandemia 

COVID-19. 

b) Minimizar os impactos psicossomáticos causados pelo isolamento 

social. 

c) Sensibilizar e capacitar professores (as) para o desenvolvimento e 

inserção de atividades voltadas para promoção da saúde mental no 

âmbito do ensino a distância.  

d) Fazer diagnóstico situacional do grau de felicidade e bem-estar social 

autorreferido pelo público-alvo em situação pré e pós oficinas. 
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e) Realizar parcerias interinstitucionais entre membros da Universidade 

Federal do Piauí, Comunidade Externa e Institutos Federais para 

compor equipe implementadora do projeto. 

f) Realizar encontros de formação e acompanhamento dos voluntários, 

envolvendo processos de estudos, planejamento e avaliação sobre o 

objeto do projeto. 

g) Divulgar e publicizar as ações do projeto em redes sociais e Blogs de 

programas e parceiros; 

h) Apresentar os resultados do projeto em eventos de extensão no 

SEMEX, revistas científicas e instituições parceiras do projeto.  

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

 

I. Para candidatar-se às vagas, o (a) aluno (a) deve estar matriculado no 

Curso Técnico em Enfermagem do Colégio Técnico de Bom Jesus. 

II. Para alunos (as) menores de 18 anos, é necessário o consentimento 

do responsável. Neste caso, deve haver o envio da ficha de inscrição 

com assinatura do responsável e do aluno (a). 

 
4. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS  

 

I. Para a vigência dos projetos citados em epígrafe, o Colégio Técnico de Bom 

Jesus oferecerá até 04 (quatro) vagas para voluntários conforme quadro 

abaixo. Caso não haja aprovação e/ou inscritos em algum período descrito 

abaixo, a vaga referente ao período em que não houve candidato 

inscrito/aprovado poderá, a critério da coordenação do projeto, ser 

redimensionada para períodos em que houve candidato classificado.  

 

PERÍODO Nº DE VAGAS 

2021.1 02 

2020.1 01 

2019.1 01 
 

 
 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

mailto:cabjdiretoria@ufpi.edu.br
http://www.ufpi.br/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS 

Rodovia Municipal Bom Jesus – Viana / Planalto Horizonte; Bom Jesus-PI  CEP 64.900-000  

 Telefone: (89) 3562-1103; Fax: (89) 3562-2067 / e-mail: cabjdiretoria@ufpi.edu.br  

Internet: www.ufpi.br/cabj  

 

 

 

1- O processo seletivo será dado mediante entrevista que valerá de 0 (zero) 

a 10 (dez) pontos.  

2- Será classificado o (a) aluno (a) que obtiver nota 7 (sete) ou superior; 

3- A aprovação se dará mediante ordem decrescente (da maior para a 

menor) de nota. Serão aprovados os (as) alunos (as) que tiverem as 

quatro (4) maiores notas (respeitando-se os critérios de desempate). 

4- Em caso de empate, os critérios de desempate serão, respectivamente:  

a) Maior nota na entrevista no quesito motivação; 

b) Maior nota na entrevista no quesito conhecimento 

c) A idade, sendo considerado classificado o mais velho. 

 

6- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

a) Ficha de inscrição (APÊNDICE A).  

b) A ficha de inscrição deve ser preenchida, assinada e encaminhada para o 

e-mail: phellype.luz@ufpi.edu.br até às 18h do dia 17/06/2021. 

 

7- CALENDÁRIO DE SELEÇÃO 
 

DATA/PRAZO ATIVIDADE/ETAPAS 

10/06/2021 Publicação do Edital 

10/06/2021 

a 

17/06/2021 

 Inscrição de candidatos  

18/06/2021 Divulgação da Homologação das Inscrições. 

21/06/2021 Realização das entrevistas no formato on-line a partir das 

14 hs (link a ser divulgado para inscritos). 

22/06/2021 • Publicação e divulgação do resultado da seleção, com a 

listagem de alunos aprovados e classificados 

23/06/2021 • Recursos contra o resultado até às 9hs 

24/06/2021 • Resultado Final 

 

8.DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 

 

I. As atividades de extensão, de planejamento e desenvolvimento deste 

projeto serão dadas exclusivamente de forma remota (não presencial). 

Assim, nenhuma das etapas deste projeto se dará mediante contato 

físico interpessoal. 
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II. O descumprimento desta norma implicará no imediato desligamento do 

aluno voluntário, visto que, a situação pandêmica vigente exige o 

cumprimento do isolamento social. 

 

9. INFORMAÇÕES E DISPOSIÇÕES ADICIONAIS 

 

I. A carga horária semanal a ser cumprida pelo voluntário será de 12 

(doze) horas, durante os 12(doze) meses. 

II. O horário de trabalho referente ao exercício da extensão não poderá 

coincidir com o das atividades curriculares normais do discente" (S 1 0 

do art. 164 do Regimento Geral da UFPI, aprovado pela Resolução NO 

45/99 — CONSUN, de 16/12/1999). 

III. A participação é voluntária, não devendo o voluntário receber pecúnia 

pelo desenvolvimento de suas atividades. 

IV. É de responsabilidade do Professor acompanhar as atividades do 

aluno e informar a CPPPEX os problemas ocorridos em relação às 

faltas e solicitar o desligamento do aluno caso ele não esteja 

participando. 

V. Os alunos VOLUNTÁRIOS elaborarão o Relatório Semestral e final dos 

projetos. 

VI. Após o envio do Relatório Final, a CPPPEX terá um prazo de até 90 

(noventa) dias corridos para a emissão dos certificados. 

VII. O não cumprimento do estabelecido por qualquer uma das partes 

responsáveis (voluntários, professores, colaboradores) terá como 

consequência a não emissão de certificado; 

VIII. A inscrição no processo implicará concordância com as normas deste 

edital. 

IX. Informações adicionais e esclarecimentos sobre o processo seletivo 

serão junto à Comissão de Seleção; 

X. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção 

 

Bom Jesus (PI), 10 junho de 2021 
Prof. Raimundo Falcão Neto  

Diretor do CTBJ-UFPI 
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APÊNDICE A 

 

 

NOME COMPLETO: 

 

E-MAIL/TELEFONE: 

 

PERÍODO EM QUE INGRESSOU NO CURSO: 

 

RG:                           

CPF: 

Nº MATRÍCULA: 

ENDEREÇO: 

 

 

 

Bom Jesus, ____ de _____ de 2021 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura (nome completo) 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura + CPF (responsável) 

 

 

NOTA:  

● As atividades de extensão, de planejamento e desenvolvimento deste projeto serão dadas 

exclusivamente de forma remota (não presencial). Assim, nenhuma das etapas deste projeto se 

dará mediante contato físico interpessoal. Neste caso, se faz necessário que o candidato inscrito 

disponha de material para acesso à internet em casa.  

● O descumprimento desta norma implicará no imediato desligamento do aluno voluntário, visto 

que, a situação pandêmica vigente exige o cumprimento do isolamento social. 

● Para alunos (as) menores de 18 anos, é necessário o consentimento do responsável mediante 

assinatura neste termo. Neste caso, deve haver a assinatura do responsável e do aluno (a). 

● A ficha de inscrição deve ser preenchida, assinada e encaminhada para o e-mail: 

phellype.luz@ufpi.edu.br até às 18h do dia 17/06/2021. 
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