
                                                                              
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO – 2022.1 

PROGRAMA DE EXTENSÃO TRIO-Vida 

Triagem e Mapeamento do Perfil dos Pacientes Atendidos na Clínica-Escola 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente edital visa selecionar bolsista e voluntários para o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa 

Social: Produção de Subjetividade, Políticas Públicas e Movimentos Sociais. 

  

2. DAS DEFINIÇÕES E DOS CONCEITOS 

2.1 Com foco no desenvolvimento de competências específicas da Enfermagem e interessado no 

contexto de saúde da região, o programa objetiva implantar um serviço que fará uma triagem do 

paciente atendido na clínica para monitoramento do seu estado de saúde e delineamento do perfil dos 

usuários. A intenção é implementar ações de segurança nos processos de atendimento intra-muro das 

clínicas de saúde do Centro Universitário Newton Paiva e propor estratégias de melhoria assistencial 

ao atuar com foco na promocão, prevenção e recuperação da saúde.  

O programa possibilitará o reconhecimento histórico de patologias de base dos pacientes que 

frequentam a Clínica Escola e a partir disso, viabilizará o estabelecimento de ações que otimizem a 

segurança assistencial dos pacientes, assim como oferecer maior suporte aos profissionais e alunos 

que atuam nas diferentes modalidades interdisciplinares. 

 

3. DAS VAGAS E DAS BOLSAS DE INCENTIVO 

3.1 Esse processo seletivo irá selecionar um aluno bolsista e dez alunos voluntários, que não farão 

jus a qualquer tipo de bolsa ou auxílio; 

3.2 A bolsa concedida terá valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) para o aluno selecionado 

pela modalidade “bolsista”; 

3.3 A bolsa terá a duração de 9 (nove) meses, salvo a hipótese de exclusão do bolsista em razão do 

não cumprimento de suas atribuições ou nos seguintes casos: 

I. Insuficiência de desempenho; 

II. Solicitação do próprio aluno ao seu desligamento; 



                                                                              
 

III. Obtenção de bolsa de outro Programa; 

IV. Trancamento de matrícula; 

V. Abandono do curso/infrequência superior a trinta dias corridos ou sessenta Intercalados; 

VII. Conclusão do curso. 

3.4 As bolsas dos alunos serão providas pelo Centro Universitário Newton Paiva; 

3.5 O aluno poderá receber a bolsa ou ter o desconto relativo ao valor da bolsa em sua mensalidade, 

cabendo ao Setor Financeiro do Centro Universitário Newton Paiva esta decisão; 

 

4. DOS REQUISITOS 

4.1 REQUISITOS DOS ALUNOS BOLSISTAS 

I. Estar regularmente matriculado e frequente no curso de graduação de Enfermagem da Newton 

Paiva a partir do 3º período; 

II. Apresentar rendimento escolar global de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento); 

III. Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades de extensão, em 

turno diferente do que está matriculado; 

IV. Não estar cursando o último módulo/semestre do seu curso; 

VI. Não acumular bolsa de outros Programas da Newton, Programas de Agências de Fomento à 

Pesquisa, assim como de estágios remunerados internos e externos à Newton; 

 

4.2 REQUISITOS DOS ALUNOS VOLUNTÁRIOS 

I. Estar regularmente matriculado e frequente em qualquer curso de graduação da Newton a 

partir do 3º período; 

II. Não estar cursando o último módulo/semestre do seu curso; 

III. Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais às atividades de pesquisa, em turno 

diferente do que está matriculado. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 Compete ao aluno envolvido no projeto: 

I. Comprometer-se com a excelência nas suas atividades, prezando pelo cuidado em toda troca 

com a comunidade; 

II. Assinar Termo de compromisso e rescisão, quando pertinente, conforme descrito no Manual 



                                                                              
 

de Contratos Internos; 

III. Participar do CIEPE Newton – Congresso de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão Newton 

e outros eventos promovidos pela Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação; 

IV. Prezar pela execução do projeto, respeitando prazos e entregas, sempre alinhado às diretrizes 

da Pesquisa Newton; 

V. Cumprir a escala de trabalho proposta pela coordenadora do projeto de pesquisa. 

 

6. INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

6.1 A seleção ocorrerá por meio da análise do histórico escolar, carta de intenção e entrevista; 

6.2 Os alunos interessados deverão enviar até o dia 24 de março de 2022 um e-mail para: 

programatriovida@gmail.com constando as seguintes informações e documentos: 

I- Histórico Escolar 

II- Carta de intenção informando o motivo pelo qual o aluno quer fazer parte do projeto e para 

qual categoria quer concorrer a vaga (bolsista ou voluntário) – máximo de 1 página. 

6.3 Após análise dos documentos, os alunos previamente selecionados serão convocados para a 2ª 

etapa do processo seletivo que ocorrerá a partir de 31/03 em horários agendados. 

 

7. RESULTADO 

O resultado será divulgado por e-mail aos interessados e na página da Newton. 

 

Tauana Wazir Mattar e Silva 
Coordenadoras do programa de extensão 

TRIO-vida 
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