
1 

 

 

 
Ministério da  Educação  

Universidade Federal de Santa Maria 
Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria 

 

 
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA PROJETO DE ENSINO 

 

“LABORATÓRIO DE SIMULAÇÕES PRÁTICAS EM SAÚDE.” 

 
049858 

 
1) Número de bolsas e Perfil 

 
1.1 Bolsas de Ensino: 02 bolsas 

Perfil dos bolsistas para bolsa de ensino: alunos pró-ativos, que já tenham cursado a 
disciplina de Introduçao à Enfermagem/Fundamentos de Enfermagem, possuindo 
conhecimento teórico e técnico para: 

-Auxiliar o responsável técnico e/ou os docentes no planejamento, na previsão, na 
provisão e na organização de salas, materiais, equipamentos e cenários simulados para 
a realização de atividades práticas, teórico-práticas e de simulação clínica nas disciplinas 
dos cursos Técnicos em Enfermagem e Cuidados de Idosos; 
-Colaborar na execução de atividades práticas, teórico-práticas e de simulação ofertadas 
por docentes/responsável técnico em espaços de aulas, de laboratórios e/ou extraclasse, 
para os cursos Técnicos em Enfermagem, Cuidados de Idosos e Farmácia, bem como 
conforme demanda para o ensino médio;  
-Auxiliar nos cuidados específicos requeridos para manutenção e conservação de 
materiais, equipamentos e manequins simuladores utilizados nas atividades práticas, 
teórico-práticas e de simulação clínica; 
-Colaborar na orientação de discentes para o uso correto de equipamentos e de materiais 
disponíveis nos laboratórios, bem como para o descarte adequado de resíduos em 
saúde; 
-Auxiliar o responsável técnico/o docente no controle de quantitativos de materiais de 
consumo usados nas atividades práticas, teórico-práticas e de simulação, ou em ações 
de monitoria; e 
-Colaborar em ações de monitoria nos cursos Técnicos em Enfermagem e Cuidados de 
Idosos 
 

 
 
1.2 Bolsa PRAE: 01 bolsa 

Perfil do bolsista para bolsa PRAE: alunos pró-ativos, que possua conhecimento teórico e 
técnico para: 

-Auxiliar o responsável técnico e/ou os docentes no planejamento, na previsão, na 
provisão e na organização de salas, materiais, equipamentos e cenários simulados para 
a realização de atividades práticas, teórico-práticas e de simulação clínica nas disciplinas 
dos cursos Técnicos em Enfermagem e Cuidados de Idosos; 
-Auxiliar nos cuidados específicos requeridos para manutenção e conservação de 
materiais, equipamentos e manequins simuladores utilizados nas atividades práticas, 
teórico-práticas e de simulação clínica; 
-Colaborar na orientação de discentes para o uso correto de equipamentos e de materiais 
disponíveis nos laboratórios, bem como para o descarte adequado de resíduos em 
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saúde; 
-Auxiliar o responsável técnico/o docente no controle de quantitativos de materiais de 
consumo usados nas atividades práticas, teórico-práticas e de simulação, ou em ações 
de monitoria; e 
-Colaborar em ações de monitoria no curso Técnicos em Cuidados de Idosos 

 
2) Prazo para inscrições: 
Do dia 22/09/2022 até dia 26/09/2022 até as 16:00 horas. As inscrições serão feitas 
exclusivamente pelo e-mail: vanuzia.sari@ufsm.br No e-mail, campo do assunto, informar 
o título do edital. 
Divulgação da lista com os inscritos: 26/09/2022 

 
3) Seleção: 

A seleção ocorrerá pela análise da documentação encaminhada pelos (as) candidatos (as) 
e entrevista. O não envio de qualquer um dos itens da documentação exigida eliminará 
automaticamente o(a) candidato(a) da seleção. O coordenador do projeto encaminhará ao 
candidato(a), via e-mail, informações sobre horário para entrevista.  

 
Os critérios de avaliação são os seguintes: 
 

A - Grau de compatibilidade do curso com o perfil desejado para as atividades a serem 
desenvolvidas. 
B - Aproveitamento escolar satisfatório (verificado pelo histórico escolar); 
C- Disponibilidade compatível com as atividades do projeto (verificado pelo 
comprovante de matrícula e entrevista); 
D - Capacidade de se ver no projeto, relacionando a importância da participação com o 
projeto pessoal (verificado por entrevista e carta de intenções); 
E - Exemplificação da capacidade técnica, argumentando como pensa a execução do 
projeto, relacionando pontos fortes e pontos fracos (verificado por entrevista); 
F - Nota atribuída pelo avaliador, relativo ao grau de aproveitamento do curso e como 
lhe percebe para as necessidades do projeto (percepção do coordenador a partir da 
entrevista e da carta de intenções). 

 

4) Documentação exigida: 
Os (as) candidatos (as) deverão encaminhar por e-mail para confirmação da inscrição, 
os seguintes documentos em PDF: 

a) Comprovante de matrícula; 
b) Histórico escolar simplificado; 
c) Carta de motivação para participação dessa atividade de bolsa (carta de intenções - 
em 1 página). 

 

5) Direitos e Obrigações: 

5.1 Bolsa de Ensino: 

O bolsista selecionado terá os seguintes direitos: 
-Receber bolsa mensal no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), durante 
o período de vigência (01 de outubro a 31 de dezembro de 2022, podendo ser estendida 
até janeiro de 2023). 

-Estar incluído na cobertura do seguro contra acidentes pessoais, nos horários de 
atuação da bolsa; 
-Ter horário definido para o exercício de suas atividades como bolsista, sem prejuízo 
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de suas demais atividades acadêmicas; 

-Receber orientações que se fizerem necessárias para o desempenho de suas 

atividades. 

 
O bolsista selecionado terá as seguintes obrigações: 

-Disponibilizar 20 (vinte) horas semanais para o cumprimento de suas atividades; 

-Manter endereço residencial, telefones, e-mail e dados bancários atualizados; 

-Não possuir outra bolsa institucional ou vínculo empregatício. 

 

5.2 Bolsa PRAE 

O bolsista selecionado terá os seguintes direitos: 

-Receber bolsa mensal no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), durante o 

período de vigência (01 de outubro a 31 de dezembro de 2022, podendo ser estendida 

até janeiro de 2023). 

-Estar incluído na cobertura do seguro contra acidentes pessoais, nos horários de 

atuação da bolsa; 

-Ter horário definido para o exercício de suas atividades como bolsista, sem prejuízo de 

suas demais atividades acadêmicas; 

-Receber orientações que se fizerem necessárias para o desempenho de suas 

atividades. 

 

O bolsista selecionado terá as seguintes obrigações: 

-Disponibilizar 12 (doze) horas semanais para o cumprimento de suas atividades; 

-Manter endereço residencial, telefones, e-mail e dados bancários atualizados; 

-Não possuir outra bolsa institucional ou vínculo empregatício. 

 
6) Divulgação dos resultados: 

Data estipulada: até 04/10/2022 
 

 
Santa Maria 21 de setembro de 2022. 

 
 

 
  

Vanúzia Sari 


