
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

Edital para seleção de estudantes voluntários para participar da etapa de coleta de 

dados do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “PERCEPÇÃO SOBRE A SAÚDE 

E A QUALIDADE DE VIDA DE GESTANTES QUE ACESSAM A ATENÇÃO 

PRIMÁRIA” sob responsabilidade da acadêmica de Enfermagem Evelyn Paola do 

Amaral Fidencio e orientação da Profª Drª Giovana Dorneles Callegaro Higashi.  

PROCESSO SELETIVO DOS ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS 

CRONOGRAMA 

Publicação do edital: 15 de setembro 

Período de inscrição: 15 de setembro até o dia 20 de setembro de 2022. 

Divulgação do resultado final: 21 de setembro 

Treinamento dos estudantes aprovados: 22/09/2022 (Horário a combinar) 

Início das atividades: 23/09/2022 

- REQUISITOS DO ESTUDANTE: 

-Estudantes da área da saúde matriculados a partir do 1º semestre. 

INSCRIÇÕES: 

- As inscrições ocorrerão entre os dias 15 de setembro até o dia 20 de setembro de 2022; 

- No assunto do e-mail deverá estar escrito Edital de seleção de estudantes voluntários; 

- Para realizar sua inscrição será necessário o preenchimento da ficha de inscrição (Anexo 

A) ao final deste documento e anexada ao e-mail a seguir;  



- As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail:giovana.higashi@ufsm.br 

DA SELEÇÃO: 

- Serão selecionados (as) 07 candidatos (as) inicialmente para coleta de dados nas ESFs 

do Município de Palmeira das Missões, sendo que os demais candidatos (as) 

permanecerão como suplentes e poderão ser chamados pelas responsáveis da pesquisa 

conforme necessidade. 

A Seleção se constituirá: 

- A partir da avaliação do preenchimento da ficha de inscrição (Anexo A). 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

- A divulgação do resultado final será dia 21 de setembro 

- As atividades iniciarão a partir do dia 23 de setembro de 2022. 

 

Ao final os estudantes receberão CERTIFICAÇÃO comprovando a Carga Horária do 

trabalho dispensado. 

 

 

 

 

 

  



ANEXO A 

Nome completo: 

CPF: 

Número da matrícula: 

Área/Curso: 

Email: 

Telefone: 

 

- Descreva a sua motivação para a participação deste processo seletivo: 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidade de Horários: 

Dia/ Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã      

Tarde      

 


