
                                                                              
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO – 2022.1 

MÃOS QUE SALVAM VIDAS - CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE 

VIDA E PRIMEIROS SOCORROS 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente edital visa selecionar bolsista e voluntários para o projeto de extensão “Mãos que 

salvam vidas - Capacitação em Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros”. 

  

2. DAS DEFINIÇÕES E DOS CONCEITOS 

2.1 Esse projeto possui como principal objetivo implementar o ensino e treinamento do 

atendimento de Suporte Básico de Vida e primeiros socorros para adultos e crianças de Belo 

Horizonte – MG. Ele visa estabelecer um plano de treinamento integrado pela equipe 

interdisciplinar e multiprofissional, formar replicadores em empresas e instituições de ensino de 

nível fundamental e médio, publicar artigos científicos para apresentar a experiência do projeto, 

apresentar trabalhos em congressos relacionados à temática e permitir o aumento da taxa de 

sobrevivência de pessoas vítimas de mal súbito, minimizando as sequelas relacionadas a PCR.  

 

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 em qualquer curso de graduação da Newton 

Paiva; 

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 pesquisa, 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; 

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. 

 



                                                                              
 

6. INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

6.1 A seleção ocorrerá por meio da análise do histórico escolar, currículo vitae e entrevista. 

6.2 Os alunos interessados deverão enviar até o dia 25 de março de 2022 um e-mail para: 

grazyelle.souza@newtonpaiva.br constando as seguintes informações e documentos: 

I- Histórico Escolar 

II- Curriculum vitae informando o motivo pelo qual o aluno quer fazer parte do projeto e para 

qual categoria quer concorrer a vaga (bolsista ou voluntário). 

6.3 Após análise dos documentos, os alunos previamente selecionados serão informados por e-

mail a data e horário da entrevista. 

 

7. RESULTADO 

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

 

 

Grazyelle Ferreira de Souza 
Coordenadora do projeto de extensão 

Mãos que salvam vidas  
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