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CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA 
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HABILITAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA COMPOR O PROGRAMA DE 

CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA - ESTÁGIO MULTICAMPI 

SAÚDE - 2019/2020. 

 

O Programa de Capacitação em Atenção à Saúde da Criança - Estágio Multicampi Saúde - 

2019/2020 da Universidade Federal de Pará – UFPA, torna público o processo de seleção de 

discentes dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, sendo ofertadas 123 vagas para 

bolsistas, nos municípios Belém e Cametá, no período de maio a agosto de 2019 .   

 

1- DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA 

CRIANÇA - ESTÁGIO MULTICAMPI SAÚDE  

O Programa de Capacitação em Atenção à Saúde da Criança - Estágio Multicampi Saúde - 

2019/2020 da Universidade Federal de Pará – UFPA é composto por preceptores (profissionais 

inseridos nos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS), grupos de estudantes, sob tutoria de um 

docente, organizados a partir dos 10 cursos de graduação da área da saúde da Universidade Federal 

do Pará e orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Estão 

entre os principais objetivos: 

- Qualificar os processos de gestão na formação para o cuidado, integração ensino-serviço-

comunidade, de forma articulada entre o Sistema Único de Saúde-SUS e a instituição de ensino, de 

modo a promover a Atenção Integral à Saúde da Criança; 



- Integrar os discentes de 10 cursos de graduação em saúde da Universidade Federal do Pará na 

perspectiva da formação multiprofissional e do processo de interprofissionalidade do cuidado nos 

serviços de Atenção Básica com foco na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança; 

- Mapear os serviços que compõem a rede de atenção com ênfase à saúde da criança nos dois 

municípios selecionados; 

- Contribuir com o processo de trabalho e serviços voltados para atenção integral à saúde da 

criança;   

- Participar ativamente do processo de vigilância em saúde das doenças e incapacidades comumente 

associadas à saúde da criança; 

- Contribuir com a elaboração de projetos para investigação e controle de morbi-mortalidade na 

rede de atenção com ênfase à saúde da criança. 

 

2- DAS ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA, PERÍODO DE VIGÊNCIA E VALOR DA 

BOLSA  

A principal função do bolsista do Programa de Capacitação em Atenção à Saúde da Criança 

- Estágio Multicampi Saúde - 2019/2020 diz respeito ao desenvolvimento de atividades que 

integrem o ensino, pesquisa, extensão e gestão  no âmbito da Atenção Integral à Saúde da Criança.  

O bolsista será inserido no processo de formação e integração ensino-serviço onde realizará 

diversas atividades, tais como acompanhar atendimentos, cursos, oficinas, ações em diferentes 

cenários, dentre outras, sempre no contexto da interprofissionalidade, visando a integração e o 

maior conhecimento das áreas profissionais envolvidas, contribuindo para o fortalecimento das 

ações de atenção à saúde da criança nos municípios destacados neste edital. 

São deveres dos bolsistas:   

1. Participar do curso introdutório sobre a Política de Atenção Integral à Saúde da Criança; 

2. Ter disponibilidade e cumprir 40 horas semanais (8h/diárias), distribuídos de segunda a sexta-

feira, durante 30 dias consecutivos para realização do Estágio Multicampi no município 

selecionado; 

3. Entregar relatórios de atividades no período solicitado pelo tutor, professor e/ou preceptor local 

responsável; 

4. Participar de todas as atividades programadas pelo professor, tutor e/ou preceptor local;   

5. Participar, durante a sua permanência no Estágio Multicampi Saúde, de todas as atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão propostas;  



6.  Para submissão de trabalhos científicos como Comunicação em Congressos, Artigos, Relatos 

de Experiência, entre outros, os bolsistas devem ser orientados, obrigatoriamente, pelos 

professores, tutores e/ou preceptores locais envolvidos no programa, obedecendo os preceitos 

éticos que orientam as pesquisas envolvendo os seres humanos. O aluno deverá fazer referência 

à sua condição de bolsista do Estágio Multicampi Saúde nas publicações e trabalhos 

apresentados;  

O discente selecionado receberá a bolsa Estágio Multicampi Saúde em cota única no valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Aos discentes selecionados para as vagas do município de 

Cametá serão garantidas hospedagem, alimentação e transporte (dentro do município, para as 

atividades do Programa, e o translado Belém-Cametá-Belém, no início e término do Estágio). 

 

3- INSCRIÇÃO, VAGAS, CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO  

3.1 Inscrição 

Para se candidatarem ao Estágio Multicampi os discentes devem estar regularmente 

matriculados em um dos 10 (dez) cursos de graduação da Universidade Federal do Pará - Campus 

Belém listados a seguir: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.  

Para a referida inscrição de discentes, se faz necessário o cumprimento dos itens abaixo 

citados:   

- Estar matriculado regularmente em um dos referidos cursos da Universidade Federal do Pará 

-  Campus Belém, entre os semestres exigidos no item 3.3;  

- Não receber outro tipo de bolsa CAPES, CNPq, Instituição de Ensino Superior ou de 

qualquer outro órgão de fomento. Exceto auxílios estudantis regulares disponibilizados pela 

UFPA (Bolsa permanência e auxílio moradia) e Ministério de Educação (MEC); 

- Não possuir vínculo empregatício.  

3.2 Documentação necessária para Inscrição:  

- Formulário de Inscrição (Anexo);  

- Histórico escolar emitido pela Sistema SIGAA, que deverá constar o CRG (Coeficiente de 

Rendimento Geral);  

Toda a documentação necessária para a inscrição deverá ser entregue em envelope lacrado 

no Instituto de Ciência da Saúde (ICS), no setor de PROTOCOLO, de 09:00 às 16:00, endereçado à 

Coordenação Acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde, situado à Av. Generalíssimo Deodoro, 

01 - Umarizal, Belém - PA, 66050-160. O envelope deverá estar identificado da seguinte maneira: 

  



ATT: COORDENAÇÃO ACADÊMICA DO ICS  

NOME DO CANDIDATO:  

CURSO:  

ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS 

BOLSISTAS – ESTÁGIO MULTICAMPI SAÚDE 

 

3.3 Das Vagas: Serão ofertadas 123 (cento e vinte e três) vagas para discentes bolsistas, 

distribuídas da seguinte maneira:   

 

CURSO  

NÚMERO DE  

VAGAS 

BELÉM 

NÚMER

O DE  

VAGAS 

CAMETÁ 

  

SEMESTRE  

BIOMEDICINA 8 4 5º e 7º  

ENFERMAGEM 10 4 7º, 8º e 9º 

FARMÁCIA  9 4 8º e 10º 

FISIOTERAPIA 9 4 9º 

MEDICINA  10 4 10º, 11º e 12º* 

NUTRIÇÃO 9 4 7º** e 8º*** 

ODONTOLOGIA  7 4 9º e 10º 

PSICOLOGIA 7 4 7°, 8º, 9º 

 SERVIÇO SOCIAL 7 4 7º e 9º**** 

TERAPIA  

OCUPACIONAL  

8 3 9º  

TOTAL 84 39  

 

* Especificamente para alunos matriculados no Internato em Medicina de Família e Comunidade e 

Temas Especiais. 

** Especificamente para alunos matriculados na Prática Interdisciplinar com opção em escola, 

marketing, esporte ou ambulatório. 

*** Somente no período Intervalar. 

**** Especificamente para alunos matriculados na disciplina Supervisão de Estágio e Estágio 

Supervisionado na Área da Saúde. 

 

 

 



3.4 Procedimentos e critérios de seleção:  

O processo de seleção de bolsista será conduzido por uma comissão composta por, no 

mínimo, dois (02) professores pertencentes ao Estágio Multicampi Saúde da UFPA com base nos 

seguintes procedimentos: 

a) Entrevista 

b) Avaliação do histórico escolar, baseado no CRG do aluno (será adotado como critério de 

desempate);   

- A avaliação deverá ser feita individualmente pelos membros da Comissão Examinadora por meio 

da atribuição de notas de zero a dez (considerada uma casa decimal). 

- A nota final será obtida pela média aritmética das notas atribuídas à entrevista. 

- Serão selecionados os alunos de acordo com a classificação baseada na nota final, obedecendo o 

número de vagas por curso de acordo com o item 3.3. 

- Os alunos não classificados dentro do número de vagas irão compor o Cadastro de Reserva. 

3.5 Dos prazos de inscrição, seleção e divulgação dos resultados.   

Etapas Data Local 

Inscrição 10 a 12/04/2019 Protocolo do ICS 

Homologação das Inscrições e 

Divulgação do Cronograma 

de Entrevistas 

15/04/2019 Site do ICS 

Entrevista 16 a 18/04/2019 ICS 

Divulgação do Resultado 19/04/2019 Site do ICS 

 

- A divulgação dos resultados do Processo de Seleção será feita pela Coordenação do Programa, no 

site do Instituto de Ciências da Saúde - ICS ( www.ufpa.br/ics)  e se dará por ordem de 

classificação. 

- Local de Realização da entrevista: Instituto de Ciências da Saúde, situado à Av. Generalíssimo 

Deodoro, 01 - Umarizal, Belém - PA, 66050-160.  

- As salas onde serão realizadas as entrevistas serão divulgadas no site do ICS, após o 

conhecimento do número de inscritos no Processo de Seleção. 

- Os candidatos deverão comparecer ao local da Entrevista, munidos de Documento de 

Identificação original com fotografia. 

http://www.ufpa.br/ics


4. DO DESLIGAMENTO, DESISTÊNCIA E SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS   

O desligamento de um bolsista do Estágio Multicampi Saúde se dará:   

- Quando da conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono do curso de 

graduação;   

- Se houver desistência do bolsista;   

- Quando houver prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do 

Estágio Multicampi Saúde ou com o ambiente universitário.   

- Quando houver o descumprimento das obrigações estabelecidas no item 2 deste edital. 

- Caso necessário o desligamento ou desistência de um bolsista, a substituição do mesmo 

deverá obedecer a ordem de classificação divulgada. 

 

5.  DISPOSIÇÕES FINAIS  

- Não há taxa de inscrição para participar do referido processo de seleção;   

- A inscrição implica na aceitação, por parte do (a) candidato(a), dos termos presentes neste 

edital, não cabendo recurso de qualquer natureza;   

- O aluno aprovado deverá no ato de assinatura do contrato de bolsista apresentar Carteira de 

Trabalho e Comprovação de Conta Corrente Individual. A não apresentação destes implica na 

inviabilidade de participação no Programa. 

- Identificadas a não veracidade das informações prestadas o candidato será automaticamente 

eliminado. 

- Caso seja constatado qualquer tipo de irregularidade ou descumprimento das normas presentes 

no edital, a Coordenação Geral do Programa providenciará o cancelamento da bolsa em qualquer 

tempo;   

- Os casos omissos a este edital serão avaliados pela Coordenação Geral do Programa, a decisão 

tomada não poderá ser recorrida a outras instâncias.  

 Belém 28 de março de 2019 

 

________________________________________________________________ 

Prof
a
. Dr

a
. Márcia Bragança Lopes  

Diretora Adjunta do Instituto de Ciências da Saúde/UFPA Portaria 1026/18-

GRPortaria 1026/18-GR  

  

  

  



  

  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

  

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO: 

Nome: __________________________________________________________________  

Data de nascimento:___________________ Sexo:_______________________________  

Estado Civil:_____________________________________________________________  

CPF:____________________________________________________________________  

RG:____________Orgão emissor:___________ Data da expedição:__________________  

Ag:___________ Conta Corrente:_____________ Banco:_________________________  

Curso de Graduação: ________________Semestre: _________Matrícula:_____________  

Endereço residencial: ______________________________________________________  

________________________________________________________________________  

CEP:__________________________ Bairro:____________________________________  

Estado:___________________________ Cidade: ________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________  

Telefone: __________________________ Celular: ______________________________  

MUNICÍPIO PLEITEADO: ( ) Belém ( ) Cametá  

Declaro estar de acordo com todos os termos da presente Chamada para Seleção de 

Estudantes Bolsistas para o Programa de Capacitação em Atenção à Saúde da Criança - 

Estágio Multicampi Saúde - 2019/2020  da Universidade Federal do Pará (UFPA), e 

comprometo-me com a veracidade e validade das informações prestadas neste formulário, 

bem como dos documentos anexados, considerando as implicações para a participação do 

Processo de Seleção.  

Belém (PA), _______ de _________ de 2019.  

  

______________________________________  

Assinatura do (a) Candidato (a)  


