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Edital Nº 05/2016
Seleção de Acadêmicos de Enfermagem para o Projeto de Extensão
“Ambulatório de Anticoagulação”

Encontram-se abertas no Departamento de Clínica Médica, as inscrições
para preenchimento de vagas para Aluno (a) participante (a) do Projeto de
Extensão intitulado Ambulatório de Anticoagulação.
1. Dos requisitos:
São pré-requisitos para inscrição nessa seleção:
a.

Alunos a partir do 4º Semestre da Faculdade de Enfermagem da

UFSM;
2. Das inscrições:
a.

As inscrições serão presenciais, realizadas no período de 01 de

setembro de 2016 a 9 de setembro de 2016, na Secretaria do Departamento
de Clínica Médica, sala 1337 do prédio 26ª, no Centro de Ciências da Saúde,
das 13h30min às 17h;
b.

Não havendo candidatos inscritos ou aprovados, poderá o

Departamento reabrir as inscrições.
3. Das vagas:
a.

A seleção é para 8 (oito) vagas, com duração máxima de 2

semestres. Não serão oferecidas bolsas remuneradas durante o exercício das
funções.
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4. Da seleção:
a.

A seleção se dará através de entrevista presencial e análise

curricular;


Ambos ocorrerão no dia 16 de setembro, sexta-feira, às 12
horas, na Sala 07 do Ambulatório Ala A do HUSM.



Não haverá nota mínima para aprovação.

5. Dos critérios de desempate:
a. Estar cursando o semestre mais adiantado;
b. Maior idade.

6. Do resultado:
a.

O resultado da seleção com as respectivas notas por ordem de

classificação será divulgado no mural do Departamento e também no site do
CCS.
7. Disposições gerais:
a.

O candidato aprovado exercerá suas atividades sem qualquer

vínculo empregatício com a Instituição; em regime de 4 (quatro) a 6 (seis) horas
semanais de trabalho efetivo;
b.

As atividades estarão relacionadas a atendimento de pacientes e

elaboração de projetos de pesquisa relacionados ao Ambulatório de
Anticoagulação do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), atualmente
com atividades às sextas-feiras, das 12 às 16 horas, na Ala A do HUSM;
c.

As atividades terão início logo após a divulgação do resultado.

