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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 - Rodovia Ilhéus/Itabuna - Salobrinho - Ilhéus-Bahia-Brasil - CEP: 45.662-000
Tel: Reitoria (073) 3680-5011/5002/5003/5015/5017 - FAX: (073) 3689-1126
e-mail – reitoria@uesc.br

EDITAL UESC Nº 009
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO- PROJETO VER-SUS/SB (Sul da Bahia)

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna público que se encontram abertas as inscrições para bolsistas de extensão no PROJETO VER-SUS / SB (Sul da Bahia), em convênio com a Organização Panamericana de Saúde/OPS.

1.	DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

 O PROGRAMA VER-SUS / SB (Sul da Bahia) tem como objetivo estimular a participação de estudantes de graduação dos cursos de Biomedicina, Economia, Educação Física, Enfermagem e Medicina veterinária nas ações de extensão universitária, objetivando contribuir para elevar o desenvolvimento regional, na perspectiva de ampliar o conceito de saúde e melhoria da qualidade de vida das comunidades rurícolas, em consonância com o Sistema Único de Saúde. 

2. DAS INSCRIÇÕES:
PERÍODO
Dias 05 a 08 de fevereiro de 2007.
HORÁRIO
Das 08:00 às 12:00 horas; das 13:00 às 16:00 horas e das 18:00 às 21:00 horas
LOCAL
Protocolo Geral da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho
DOCUMENTAÇÃO
Cópia da Carteira de Identidade, do título de eleitor e do CPF; comprovante de matrícula e Histórico Escolar; Curriculum Vitae comprovado
TURNOS
Matutino, Vespertino e Noturno. 

3. DA SELEÇÃO:
DATA/HORÁRIO
Dia 09 de fevereiro de 2007, das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas
LOCAL
Colegiados dos Cursos que oferecem as vagas
AVALIAÇÃO
Constará de exame do desempenho escolar e entrevista. A entrevista será por ordem de chegada.
CARGA HORÁRIA
Regime de internato, com permanência no município indicado por cada Colegiado de Curso.

4. DA DURAÇÃO DA BOLSA E PERMANÊNCIA NOS MUNICÍPIOS.

A bolsa terá duração de três meses a partir da contratação, podendo para os candidatos do curso de Economia, ser prorrogada por mais 3(três) meses. 

5. DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
Participam do Projeto VER-SUS, os municípios de Canavieiras, Jussari, São José da Vitória e Itajuípe. 

6. DA REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE PERMANÉNCIA NOS MUNICÍPIOS

Será concedida bolsa mensal de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais), a qual será paga com recursos do convênio.


Os municípios parceiros envolvidos no Projeto, irão disponibilizar, hospedagem, alimentação, deslocamentos internos, salas e espaços para reuniões locais, entre a equipe e comunidade para realização de trabalhos, além de aportes que se fizerem necessários.

7. DA CLIENTELA E VAGAS OFERECIDAS e PERMANÊNCIA NO CAMPO

CLIENTELA
Nº VAGAS
PRÉ-REQUISITOS
BIOMEDICINA
8
Alunos que estejam matriculados ou que já tenham cursado as disciplinas do 7º e 8º semestre, inclusive o Estágio Supervisionado I e II.
ENFERMAGEM
4
Alunos que estejam matriculados ou que já tenham cursado as disciplinas do 7º e 8º semestre, inclusive o Estágio Supervisionado I e II.
EDUCAÇÃO FÍSICA
3
Alunos matriculados ou que já tenham cursado as disciplinas do 5º semestre; e que já tenham concluído qualquer oficina de experiência docente. 
MEDICINA VETERINÁRIA
4
Alunos matriculados exclusivamente em Estágio Supervisionado.
ECONOMIA
2
Alunos matriculados ou que já tenham cursado as disciplinas do 6º semestre, preferencialmente noturno.

8. DOS RESULTADOS

8.1 O resultado do processo de seleção será divulgado no dia 12/02/2007 (matutino), no Colegiado dos Cursos inseridos no Projeto.

8.2 Os estudantes excedentes, comporão o banco de reserva do Projeto. O banco de reserva será usado para suprir a necessidade de reposição, se necessário.

8.3 Caso um curso não preencha o número de vagas indicadas neste edital, poderá ser remanejada a vaga para um outro curso. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O treinamento para encaminhamento do bolsista para os municípios participantes será iniciado no dia 13/02/2007, das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00 h, na sala 3005 (Sala de Técnica de Enfermagem) Pavilhão Jorge Amado, 1º andar - UESC, juntamente com os supervisores, coordenador do projeto e responsável pelo colegiado do curso e o representante legal dos municípios parceiros.

9.2. Cada município receberá um grupo de estudantes e o professor/supervisor com o objetivo de realizar as ações necessárias para o desenvolvimento do projeto, de acordo com as demandas que justifiquem ações coletivas e/ou individuais. Os supervisores terão a responsabilidade de promover supervisão in loco e à distância, bem como avaliar contínua e progressivamente as ações e intervenções desenvolvidas no período pelos discentes/bolsistas.

9.3. Entre as trocas de um grupo que finaliza o estágio para o outro grupo que iniciará, haverá um encontro entre ambos com a finalidade de avaliar e planejar a continuidade das atividades. Esses encontros terão inícios, no mínimo, 15 dias do início do próximo trimestre.

9.4. Ao final do Estágio o bolsista deverá apresentar o plano de atividades realizadas sob a forma de diário de campo e relatório. Esses dados poderão ser utilizados para apresentação em Congressos e Eventos da área.

9.5. É esperado que o Projeto VER-SUS contribua para o fomento de atividades de pesquisa, considerando as experiências vivenciadas.

9.6. É obrigatório o uso da logomarca da UESC e da Instituição conveniada ao Projeto nas apresentações dos dados oriundos da vivência do VER-SUS.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 02 de fevereiro de 2007.




ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
REITOR


















