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CONVOCAÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PIBEX 2018-2019 
 

A Seção de Atenção à Saúde e Assistência Social (SASAS) da           
Universidade Federal do Espírito Santo torna pública a abertura de processo para            
bolsista para o “Projeto Sorriso Alegrense: A importância de compreender e           
estabelecer hábitos saudáveis pautados na segurança alimentar e        
nutricional”, nos termos que se seguem: 
 
 
1. REQUISITOS DO CANDIDATO 

 
1.1 Ser estudante da UFES regularmente matriculado no curso de Nutrição           

a partir do 4° período; 
1.2 Não ter sido, anteriormente, excluído de algum programa institucional          

de bolsas devido a desempenho insatisfatório; 
1.3 Não manter vínculo empregatício ou estágio remunerado e não          

acumular bolsa PIBEx com qualquer outro tipo de bolsa de fomento proveniente            
de órgãos públicos, à exceção das bolas do PROAES (Programa de Assistência            
Estudantil) da UFES. 

 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 As inscrições serão realizadas na Seção de Atenção à Saúde e            
Assistência Social (SASAS), na recepção. 

 
2.2 Deverão ser feitas nos dias 09 a 11 de julho nos horários de 08:30h               

às 11:30h e 13:30h às 16:00h . 
 

2.3 Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, os documento           
solicitados conforme item 3 em um envelope fechado. 
 
 
3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO: 
 

a) RG ( cópia simples); 

b) CPF (cópia simples); 

c) Histórico parcial (modelo UFES); 
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d) Comprovante de matrícula no curso de Nutrição; 

e) Curriculo Lattes; 

f) Comprovante de cadastro na Assistência Estudantil, caso assistido; 

g) Formulário de inscrição (anexo I). 

 
 

4. OBJETIVOS DO PROJETO: 

O projeto Sorriso Alegrense visa desenvolver ações voltadas para a          
educação, objetivando a promoção e prevenção de cárie em crianças e jovens            
nas idades entre 8 e 20 anos do Projeto Alegrense do Futuro da cidade de               
Alegre-ES, bem como a diminuição da incidência de cárie, através da divulgação            
e informação sobre os malefícios de uma dieta rica em carboidratos, bem como a              
apresentação de alternativas e instruções gerais de higiene oral, contribuindo          
para a qualidade de vida dos indivíduos. 

 

5. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

O bolsista deverá desenvolver materiais audiovisuais e demonstrativos,        
aplicação de questionários, realização de palestras e atividades recreativas com          
os participantes do projeto, bem como desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. 

Pré-requisito: Ser aluno do curso de Nutrição (a partir do 4° período), boa             
comunicação e escrita, noções de informática, ser proativo e ter compatibilidade           
de horários. 

 

6. SOBRE A SELEÇÃO: 
 

6.1 Serão convocados para a entrevista os candidatos com as maiores           
coeficientes de rendimento e disponibilidade de horários. A convocação será por           
meio do e-mail e divulgação na página do Facebook da SASAS           
https://www.facebook.com/sasasoficial/. 

  
 

https://www.facebook.com/sasasoficial/
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6.2 A entrevista será realizada na Seção de Atenção à Saúde e Assistência             
Social, na sala de reunião. Os alunos selecionados para esta etapa deverão se             
identificar na recepção às 09:00h do dia 12 de julho;  

 
 

 7. DA CLASSIFICAÇÃO: 

 
7.1 Serão classificados 7 candidatos, sendo 2 candidatos cadastrados na          
Assistência Estudantil, observando-se os critérios de disponibilidade de        
horários e coeficiente de rendimento.  

7.2 A classificação final obedecerá aos critérios de pontuação informados          
no Anexo II. Em caso de empate, será usado o coeficiente de rendimento e              
Comprovante de cadastro na Assistência Estudantil para a classificação; 

7.3 O candidato que, eventualmente, desejar interpor recurso contra o          
resultado parcial deverá preencher o formulário de recurso (Anexo III) e           
entregar na secretaria da SASAS no dia 13 de julho. 

 
 
8. CARGA HORÁRIA SEMANAL: 

 
A carga horária de atividades será de 20 (vinte) horas semanais. 

 
 
9. BOLSA: 

 
O período de vigência da bolsa será do período de agosto de 2018 a julho               

de 2019. O valor é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, conforme edital             
Pibex 2018 http://www.proex.ufes.br/edital-pibex-2018. 
 
  
12. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
Os casos omissos, duvidosos e/ou situações específicas serão analisados         

por equipe designada. 
Alegre-ES, 06 de julho de 2018 

http://www.proex.ufes.br/edital-pibex-2018
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo:__________________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________________ 

Matricula: _______________________E-mail:__________________________________ 

 

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE:  

(    ) Cópia do RG  
(    ) Cópia do CPF  
(    ) Histórico parcial (modelo UFES) 
(    ) Comprovante de matrícula no curso de Nutrição 
(    ) Currículo Lattes 
(    ) Comprovante de cadastro na Assistência Estudantil  
 

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS.  

 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

MANHÃ      

TARDE      

 

 

Data: _________________    Assinatura: ________________________________ 
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ENTENDIMENTO ACERCA DO PROJETO / ADEQUAÇÃO TEÓRICA 

Na sua compreensão, qual a importância dos programas de promoção de           
saúde?___________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_ 

 
Qual a sua opinião a respeito de uma equipe multiprofissional para a manutenção             
da saúde?  ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Qual a importância da conscientização de uma alimentação saudável para a           
prevenção de doenças?______________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Como suas experiências pessoais / acadêmicas poderiam contribuir no         
desenvolvimento do projeto? __________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

Nome completo: _________________________________________________________ 

RG e CPF: ______________________________________________________________ 

Telefone/e-mail: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Data: _________________    Assinatura: ________________________________ 
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ANEXO IV 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

ETAPA/ATIVIDADE DATA DE 
REALIZAÇÃO LOCAL 

Publicação da 
Convocação para 
Seleção 

09/07/2018 SASAS / Site da UFES / 
Facebook 

Período de Inscrições 09/07 a 11/07/2018 
 SASAS 

Convocação para a 
entrevista 

11/07/2018 
 SASAS / e-mail / Facebook 

Entrevistas 12/07/2018 
 SASAS 

Resultado parcial  12/07/2018 
 SASAS / Facebook 

Interposição de recurso 13/04/2018 SASAS 

Resultado final  16/04/2018 
 SASAS / Facebook 

 

 


