\

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DA UNCISAL – PROEX

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MONITORES DO PROGRAMA DE
EXTENSÃO PREVFUMO.
EDITAL N.º 05/13 - UNCISAL
A Pró-reitoria de Extensão e a Coordenação do Núcleo de Prevenção e Apoio à Cessação do
Tabagismo – PrevFumo, tornam pública pelo presente edital que estão abertas as inscrições
para o processo de seleção para monitores do programa. Para candidatar-se à vaga, o
candidato deve ser aluno da UNCISAL ou de outras Instituições de Ensino Superior,
observando os seguintes requisitos:

I. Das Disposições Preliminares
O Processo de Seleção realizar-se-á sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão e a
Coordenação do Programa de Extensão PrevFumo, obedecidas às normas deste Edital.

II. Das vagas ofertadas e suas atribuições
Serão ofertadas 3 (três) vagas
Atribuições:
O monitor deverá ter dispor de no mínimo 4 horas e no máximo 8 horas semanais para dedicarse ao programa.
Deverá acompanhar as avaliações e sessões de tratamento dos pacientes junto à equipe do
programa, realizar cadastro de pacientes, atualização dos bancos de dados, agendamentos
entre outras atividades inerentes ao programa.

III. Dos Requisitos para Participação no Programa de Extensão PrevFumo/
2013.
1. O candidato deve ser aluno dos cursos de Graduação ou Tecnológico da UNCISAL, ou
cursos de graduação de outras IES do Estado de Alagoas;

IV. Das Inscrições
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2. As inscrições ficarão abertas no período de 11/03/2013 a 19/03/2013, na Pró-Reitoria de
Extensão da UNCISAL, em seu horário de expediente (de segunda à sexta-feira, das 08h às
21h);
3. Para inscrever-se, o candidato deverá, no período das inscrições:
3.1. Apresentar-se na Pró-Reitoria de Extensão da UNCISAL, situada à Rua Jorge de Lima,
113, Trapiche, Maceió-AL, CEP 57010-382 (3º andar do Prédio Sede da UNCISAL) e
preencher devidamente a ficha de inscrição disponibilizada no local trazendo currículo.
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V. Da Seleção
Será feita por análise de currículo e entrevista que será agendada logo após o término das
inscrições. No ato da entrevista o aluno deverá trazer consigo o histórico da graduação
Horário e dia da avaliação:
A avaliação didática ocorrerá em horário a combinar com o coordenadordo PrevFumo, devendo
a data e hora disponibilizada na Proext para consulta dos candidatos.

VI. Dos Critérios de Avaliação
Será observado interesse, pró-atividade e desempenho acadêmico avaliado pelo histórico da
graduação.

VII. Da Divulgação do Resultado
O resultado será divulgado no dia 29/03/12 no site www.uncisal.edu.br/proex e nos murais de
aviso da UNCISAL.

CRONOGRAMA
Datas
11/03/2013 a 19/03/2013
29/03/2013

Eventos
Inscrições
Resultado da Seleção de Monitores

Informações:
Pro-Reitoria de Extensão – PROEX UNCISAL
Telefone: (82) 3315-6725
http://www.uncisal.edu.br e http://www2.uncisal.edu.br/proex/
E-mail: georgemarcioft@yahoo.com.br

George Márcio da Costa e Souza
Coordenador do PrevFumo

Geraldo Magella Teixeira
Prof. Dr. Pró-Reitor de Extensão da UNCISAL
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