
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA  

 
 
2º. EDITAL DE BOLSA DO PROJETO PRO/PET-SAÚDE UFF/FMS DE NITERÓI  2012 -  

 

I - DA IDENTIFICAÇÃO  
 

1.1. Projeto PRÓ/PET – SAÚDE   
1.2. Unidade: Escola de Enfermagem  
1.3. Número de vagas oferecidas: 03 vagas (três) sendo uma vaga para Rede de Atenção Crack, Álcool 
e outras drogas, e duas vagas para Rede de Atenção as Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 
 

II – DA PROPOSTA DE TRABALHO  
 

Esta seleção refere-se a atividades desenvolvidas no âmbito do projeto PRÓ/PET-Saúde  
UFF/FMS-Niterói, demandando de cada  bolsista selecionado uma carga horária de 20  
horas semanais, com as seguintes atribuições:  

 

• participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor e preceptor;  
• participar  durante  a  sua  permanência    no  PRÓ/PET-SAÚDE  em  atividades  de  

ensino, pesquisa e extensão;  
• manter bom rendimento no curso de graduação;  
• publicar  ou  apresentar  em  evento  de  natureza  científica  um  trabalho  

acadêmico  por  ano,  individualmente  ou  em  grupo,  relacionado  às  atividades  
desenvolvidas  no  âmbito  do  programa;  fazendo  referência  à  sua  condição  de  
bolsista do   PRÓ/PET-SAÚDE nas publicações e trabalhos apresentados; e   

• cumprir as exigências estabelecidas no Projeto PRÓ/PET-SAÚDE aprovado pelos  
Ministérios da Saúde e da Educação.  

 
 

III – DAS INSCRIÇÕES  
 

3.1  As  inscrições  serão  realizadas  pelos  próprios  candidatos  na  secretaria  da  
Coordenação  do  Curso  de  Graduação  na  Escola  de  Enfermagem,  situada  a  Rua  Dr.  
Celestino nº 74, Centro, Niterói, no período de 16 a 18 de julho de 2012, no horário de  
10:00 às 15:00 horas – no 2º andar.  



 
 
 
IV – DOS CANDIDATOS  
 

4.1  –  O  aluno  deverá  estar  regularmente  matriculado  no  Curso  de  Graduação  
Enfermagem e Licenciatura da EEAAC/UFF.  
 

4.2  –  É  vetada  a  inscrição  do  aluno  cuja  conclusão  do  curso  esteja  prevista  para  o  
segundo semestre de 2012.  
 

4.3  –  O  aluno  não  poderá  exercer  concomitantemente  à  bolsa  do  PRÓ/PET-SAÚDE  
nenhuma outra atividade remunerada. (bolsa de qualquer natureza)  
 

4.4 – O aluno-candidato deverá estar cursando no segundo semestre de 2012, o curso  
de graduação entre o 3º e o 7º período.  
 

V – DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS AO ALUNO PARA INSCRIÇÃO  
 

5.1 – Ficha de inscrição preenchida  
5.2 – Declaração de matrícula na Universidade (on line)  
5.3 – Cópia do Histórico Escolar (on line)   
5.4 – Currículo Lattes  
5.5 – Cópia de Identidade  
5.6 – Cópia do CPF  
 

VI – DA SELEÇÃO  
 

6.1 – Data e horário: 19 de julho de 2012  – 13:00 às 15:00 horas  
6.2 – Local da realização: Escola de Enfermagem, situada a Rua Dr. Celestino        nº 74,  
Centro, Niterói, sala 26  
6.3 – Critérios de Seleção: Entrevista com ênfase na proposta PRÓ/PET-SAÚDE.   
6.4 – Nota mínima para aprovação: 7,0 (sete)  
6.5 – Serão adotados os seguintes critérios de seleção para o caso de empate:  

a)  Disponibilidade de horário.  
b)  Coeficiente de Rendimento  

 

6.6 – Não cabe recurso à decisão final da comissão de seleção.   
 

VII – DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO  
 

7.1 – Comprovação dos pré-requisitos solicitados neste edital.  
 

MATERIAL INDICADO PARA LEITURA - AUXILIAR NA ENTREVISTA  
 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=26639 
 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=32566 


