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As instituições acima relacionadas comunicam aos interessados que estarão recebendo inscrições 

para o processo de seleção visando o preenchimento de vaga para acadêmico bolsista no Projeto de Extensão 

Universitária intitulado “Projeto Pró-Servidor: Saúde e qualidade de vida no trabalho na Universidade 

Estadual de Ponta Grossa”. 

 

1 – Do projeto 

 

 O presente projeto de extensão ratifica a importância de gestões institucionais desempenharem suas 

ações e a implementação de suas estratégias de atenção voltadas à saúde do trabalhador, pautadas em bases 

metodológicas interativas e fundamentadas, com vistas à transformação dos ambientes e processos de 

trabalho no sentido da promoção da saúde. 

 

2 – Dos objetivos 

 

 2.1. Instituir práticas, processos e experiências inovadoras em saúde, individuais e coletivas, 

 considerando os princípios da integralidade e da humanização do cuidado junto à população de 

 agentes universitários da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); 

 2.2. Caracterizar o perfil social, econômico e ambiental da população trabalhadora; 

 2.3. Identificar o estado de saúde da população trabalhadora, estilo de vida e presença de doenças 

 crônicas; 

 2.4. Desenvolver uma base tecnológica de dados, comportando os registros dos indicadores sociais, 

 ambientais e de saúde utilizados; 

 2.5. Instituir ou facilitar o acesso do trabalhador institucional a uma rede estruturada de serviços de 

 saúde, visando à integralidade do cuidado no trabalho na UEPG; 

 2.6. Desenvolver avaliações e intervenções multiprofissionais articuladas às demandas individuais 

 em saúde identificadas no grupo de trabalhadores;  

 2.7. Desenvolver programas de educação em saúde, individuais e coletivos, à população 

 trabalhadora, visando à interlocução de saberes sobre aquisição e manutenção de hábitos 

 considerados saudáveis; 

 2.9. Fomentar e divulgar a produção dos dados científicos institucionais, com vistas ao 

 amadurecimento da cultura científica global na UEPG. 

 

3- Do público alvo 

 

O presente edital tem como objetivo o preenchimento de 02 (duas) vagas de bolsista, podendo 

concorrer graduandos do Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa/UEPG. 

Os bolsistas aprovados no processo de seleção previstos neste edital desempenharão suas funções 

cumprindo carga horária de 20 (vinte) horas semanais, com atividades previstas também para finais de 

semana, recebendo auxílio financeiro de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, durante o período de 24 

meses.  
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4 – Das inscrições 

 

As inscrições serão realizadas no Departamento de Odontologia, localizado no bloco M do Campus 

de Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sala 52, no período de 01 a 03 de outubro de 2018 

(prazo máximo para inscrição no dia 03 de outubro será às 11.00 h).  

Documentação a ser apresentada na inscrição: 

 Histórico Escolar (acadêmicos de Enfermagem deverão ter cursado ou estar cursando a disciplina de 

Saúde Coletiva II);  

 Curriculum lattes atualizado com documentos comprobatórios; 

 Preenchimento de ficha de inscrição, no local; 

 Preenchimento de declaração de que não possui vínculo empregatício ou que recebe qualquer tipo de 

bolsa, no local.  

 

5 – Da seleção 

 

Análise de documentos e entrevista com os candidatos, por ordem de inscrição, a ser realizada no dia 

03 de outubro de 2018, no período de 15:00 às 16:00h, no Campus Uvaranas UEPG, Bloco M, sala 58. 

 

 

6 – Da divulgação do resultado 

 

O Edital com o resultado será divulgado na página da UEPG (www.uepg.br). 

 

 

7- Do início das atividades  
 

As atividades do projeto só terão início após a liberação dos recursos financeiros pelas instituições 

relacionadas. 

 

 

8- Das disposições finais 

 

 Cabe à Universidade Estadual de Ponta Grossa e ao Hospital Universitário Regional Dos Campos 

Gerais a resolução de casos omissos e situações não previstas neste Edital. 

 

 

 

 

 

Ponta Grossa, 30 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Profa Dra Cristina Berger Fadel 

Departamento de Odontologia                                                  

Coordenadora do Projeto 
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