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EDITAL 001/2014
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alagoas torna
público pelo presente edital, que estão abertas as inscrições para o Projeto de
Extensão Universitária Sorriso de Plantão, sob orientação do Profº Dr.Cláudio
Fernando Rodrigues Soriano e coordenação geral da Profª Esp.Maria Rosa da
Silva, observando os seguintes aspectos:
I. Da Finalidade
Capacitar alunos universitários, para atuarem como “Palhaços Doutores”
nos setores de Pediatria dos Hospitais conveniados ao projeto. As inscrições
são abertas APENAS AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS de todas as áreas
(saúde, humanas e exatas) das Faculdades e Universidades de Alagoas.
Incluso os universitários dos cursos tecnológicos da UNCISAL.
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II. Resumo do Projeto
Sorriso de Plantão é um projeto de extensão universitária da
Universidade Federal de Alagoas em parceria com a Pró-reitoria de Extensão
da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, em que os alunos
e profissionais participantes são voluntários, que buscam amenizar a dor de
crianças e acompanhantes que se encontram enfermos nas instalações do
Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, Hospital Geral do Estado de
Alagoas, Hospital Escola Dr. Hélvio Auto e Santa Casa de Misericórdia de
Maceió - Unidade Farol. Os integrantes se caracterizam de palhaços doutores
e se dispõem a compartilhar seus sábados nesses hospitais utilizando a arte do
clown, ludoterapia, musicoterapia e contação de histórias para oferecer
injeções de animo e doses de bom humor, as visitas possuem um caráter
terapêutico e faz parte do tratamento médico hospitalar. A tristeza é encarada
como uma doença que dificulta, ainda mais, a recuperação. Dessa forma, ao
levar alegria ao local, o grupo contribui para o bem estar do ambiente e,
consequentemente, para a saúde das crianças hospitalizadas.

III. Locais de Atuação
O Sorriso de Plantão iniciou suas atividades desde 2002 no Hospital
Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA/UFAL), localizado na Av.
Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins - Maceió-AL e, posteriormente,
estendeu sua atuação em 2010 para o Hospital Geral do Estado de Alagoas
(HGE-AL), localizado na Av. Siqueira Campos, 2095, Trapiche Barra –
Maceió/AL. Em 2012, o projeto expandiu para o Hospital Escola Dr. Hélvio
Auto (HEHA/UNCISAL), localizado na Rua Cônego Fernando Lyra, s/n. Em
2014, o projeto está expandindo-se para a Santa Casa de Misericórdia de
Maceió - Unidade Farol. As atividades são desenvolvidas todos os sábados
no horário das 14 às 17h. É aberto à visita para conhecimento do trabalho, os
interessados devem agendar com antecedência de uma semana diretamente
com a coordenação e líderes do projeto.
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IV. Das Atribuições dos Integrantes
Os membros do projeto deverão obrigatoriamente participar de 1 (um)
plantão quinzenal, aos sábados das 14h às 17h nos hospitais de atuação,
perfazendo um total de 2 (dois) plantões mensais. Além disso, é também
obrigação dos integrantes de Maceió, participar das reuniões ordinárias, que
acontecem na UNCISAL, uma vez ao mês, pela manhã, em um domingo préestabelecido no cronograma. O projeto tem duração de um ano e o aluno
pode renovar anos seguintes, em casos de não ter sido advertido.
No decorrer do projeto a falta em alguma das atividades, atrasos
constantes e demais infrações, sem prévia justificativa plausível,
implicará em advertência. O acúmulo de 3 (três) advertências acarretará
em desligamento do projeto.
V. Das Disposições Preliminares
1. O Processo de Seleção realizar-se-á sob a responsabilidade dos
Coordenadores do Projeto de Extensão Sorriso de Plantão com o apoio da PróReitoria de Extensão, PROEX-UFAL e PROEX-UNCISAL, obedecidas as
normas deste Edital;
2. O Processo de Seleção destina-se ao provimento de 60 vagas nos Hospitais
do município de Maceió, podendo o número de vagas ser reduzido ou
aumentado de acordo com a necessidade de palhaços doutores dentro do
projeto, bem como do nível de envolvimento e interesse dos candidatos;
3. O trabalho é voluntário e os alunos serão certificados como monitores do
projeto, com certificado de extensão emitido pela UFAL.

VI. Das Inscrições
1. A inscrição do candidato implicará na ciência e na subentendida aceitação
das normas e condições estabelecidas neste Edital, às quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento;
2. As inscrições ficarão abertas no período de 03 de Fevereiro a 14 de março
de 2014.
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3. Para inscrever-se, o candidato deverá realizar a sua inscrição no site do
projeto e preencher a formulário de inscrição.

Site: www.sorrisodeplantao.com.br
 Formulário (segue em anexo o modelo, que deverá ser preenchido
somente no site);
 ANEXAR

COMPROVANTE

DE

MATRÍCULA

em

um

curso

universitário no ano de 2014, uma foto 3x4, CÓPIA DO CARTÃO
DE VACINA (tétano, hepatite B, tríplice viral, com pelo menos a
primeira dose em dia – e para aqueles que não tiveram catapora, a
vacina contra a varicela também é exigida) e COMPROVANTE DE
DEPÓSITO.
 Taxa de inscrição no valor de R$ 10.00 para compra de material de
trabalho (este valor será debitado em conta poupança e serão
aceitos somente TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS E DEPÓSITO
EM LOTÉRICAS E CAIXAS. NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS EM
ENVELOPES).

A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ EFETIVADA COM TODOS OS DOCUMENTOS.
NÃO SERÁO REALIZADAS INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA.
CONTA PARA DEPÓSITO
CAIXA ECONÔMICA – POUPANÇA
NOME: NERISSA FORTES DA CUNHA LIMA
AGÊNCIA: 1545
OPERAÇÃO: 013
CONTA: 18098-8

Os candidatos que tiverem suas inscrições confirmadas terão seus
nomes publicados em uma lista no site do projeto. A confirmação será
publicada no dia 17/03/2014.
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VII. Horário, local e data da prova
No dia da prova o aluno deve levar caneta esferográfica preta ou azul,
portando documento de identificação com foto. Não serão permitidas consultas
ou conversas paralelas o que pode desclassificar o aluno e não corrigido sua
prova.
TODO O PROCESSO SELETIVO, CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DO
PROJETO OCORREM NAS DEPENDÊNCIAS DA UNCISAL, EM SALAS
IDENTIFICADAS COM A LOGOMARCA E NOME DO PROJETO NA PORTA.
Prova escrita: Dia 22 de março de 2014 às 14h (tolerância de 15min). Após
entrega das provas nenhum aluno poderá participar da seleção, sendo proibida
sua entrada na sala. O tempo de prova é de 2 (duas) horas.
O RESULTADO DA APROVAÇÃO NA PROVA ESCRITA SAIRÁ NO DIA
26/03/2014, no site do projeto.
Após aprovação na prova escrita, o candidato deverá realizar mais duas
etapas, que são:
 Entrevista: 29 e 30 de março (Individual com horário a definir).
O horário estabelecido pela coordenação só poderá ser modificado após
acordo junto a mesma com antecedência de 24h. Exatamente no dia
programado da entrevista não poderá ser modificado o horário, o candidato que
não comparecer será desclassificado.


Apresentações artística (OBRIGATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO): 29 e
30 de março (Individual ou em grupo com horário a definir).

O candidato terá o espaço para apresentar suas habilidades artísticas e/ou
musicais, é liberado apresentações em grupo (que devem ser avisadas com
antecedência para programação do tempo). Independente de apresentação
artística ou musical haverá uma entrevista individual. Algumas sugestões de
apresentações: declamar poesias, tocar instrumentos, peça teatral, contação
de histórias, cantar, entre outros.
A apresentação artística acontecerá após a entrevista individual.
VII. Da aprovação
Após a entrevista e apresentação artística, o resultado sairá no dia 04/04/2014,
no site do projeto.
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IX. Cronograma das Atividades Desenvolvidas
DATA E HORÁRIO

CAPACITAÇÃO/REUNIÃO

13/04/2014 ás 9h

REUNIÃO COM APRESENTAÇÃO DAS
NORMAS, ROTINAS E ESTATUTO DO
PROJETO, ASSINATURA DO TERMO
DE USO DA IMAGEM E CAPACITAÇÃO
SOBRE BIOSSEGURANÇA.

26/04/2014 - 9h às 16h

FORMAÇÃO DO CLOWN

27/04/2014 - 9h às 16h

TANATOLOGIA

17/05/2014 - 9h às 16h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

18/05/2014 - 9h às 16h

MUSICALIDADE

TODAS AS REUNIÕES E CAPACITAÇÕES SÃO OBRIGATÓRIAS.
QUALQUER INTEGRANTE QUE FALTAR UM DIA DE CAPACITAÇÃO
RECEBERÁ ADVERTÊNCIA, PODENDO SER DESVINCULADO DO
PROJETO.
X. Critérios de Exclusão do Processo Seletivo
- Ausência de qualquer documentação ou material solicitado no momento da
inscrição. Não será aceito em data posterior à prova escrita;
- Não comparecimento no dia da prova escrita;
- Atraso no dia da prova, excedendo a tolerância de 15 minutos;
- Falta no dia e horário da entrevista;
- Falta em qualquer atividade de capacitação, visto que, o processo seletivo
compreende até dois meses posteriores à data da prova escrita, sendo
este, um período probatório.
- Não cumprimento das normas do edital.
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Mais informações entrar em contato com a coordenação do projeto:
Nerissa Fortes:
(82) 9623-0444 e (82) 9998-1837
Jéssika Medeiros:
(82) 9312-7308 e (82) 9985-3889
Twitter: @sorrisodeplantao
Facebook: Sorriso de Plantão

www.sorrrisodeplantao.com.br
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Formulário (MODELO)
PREENCHER SOMENTE NO SITE.

NOME:
DATA DE NASCIMENTO:
INSTITUIÇÃO:
E-MAIL:
FACEBOOK:
TELEFONE:
ENDEREÇO:
CURSO:
PERÍODO:
1- Como conheceu nosso trabalho?
( ) Já visitei o projeto. Quando?_______________
Nº de visitas:_______________
( ) Através de integrante do projeto.
( ) Na instituição de ensino.
( ) Internet, facebook, e-mail, Orkut, twitter, site.
( ) Reportagem na TV/Rádio.
( ) Apresentação em congresso, palestra, banner.
() Outro ____________________________
2- Em qual hospital gostaria de atuar?
( ) Hospital Universitário
( ) Hospital Geral do Estado
( ) Hospital Hélvio Auto
( ) Santa Casa de Misericórdia de Maceió - Unidade Farol.
3- Por que deseja participar da família Sorriso de Plantão?
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