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EDITAL DA II SELEÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS PARA O PROJETO DE 

EXTENSÃO “ ‘ERA UMA VEZ’: A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS 

HOSPITALIZADAS” 

 

1. DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

A coordenação do Projeto de Extensão “ ‘Era uma vez...’: a contação de histórias para 

crianças hospitalizadas”, Registro SIEX: 401720, faz saber que estarão abertas, as 

inscrições para a seleção de alunos interessados em participar como voluntário no Projeto 

sob a Coordenação da Professora Suzana Antonio, do Curso de Enfermagem, e sob a Co-

coordenação da Professora Rita de Cassia Cristofoleti, do curso de Pedagogia.  

 

O projeto tem como objetivo ampliar o universo imaginativo das crianças hospitalizadas 

através da contação de histórias, proporcionando espaços lúdicos para as mesmas.  

 
2. DO PROVIMENTO DAS VAGAS  

O presente processo seletivo destina-se ao provimento de 10 (dez) vagas para alunos 

voluntários. 

 

3. DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS  

Os alunos serão selecionados, nos termos deste Edital, sob orientação da Coordenação do 

Projeto, junto ao público alvo conforme os critérios abaixo:  

 

1º) Estar regularmente matriculados em qualquer um dos cursos (graduação e pós-

graduação) do Campus São Mateus, da Universidade Federal do Espírito Santo, 

observadas as exigências contidas no Edital.  

2°) Não haverá distinção de nível de formação dos alunos, ou seja, alunos de todos os 

períodos estão aptos para inscrever-se; 

 

3°) O aluno candidato deverá ter, obrigatoriamente, disponibilidade de horário (4h/semanais) 

para exercer as atividades de Extensão, segundo as exigências contidas nas Regras do 

Projeto; 
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4°) Apresentar-se em local e data, conforme convocação, para entrevista; 

 

5°) Ter disposição para levar a muitas crianças carinho, amor, sorrisos, alegria e muita 

leitura. 

 

O candidato que não se enquadrar nos requisitos acima será automaticamente 

desclassificado da seleção, passando a vaga para o candidato subsequente.  

 
4. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

As inscrições ocorrerão de 15 a 18 de abril de 2019, mediante preenchimento de dados em 

ficha de inscrição, através do link https://bit.ly/2VrLfYw. 

Não serão aceitos em hipótese algumas inscrições após o prazo divulgado. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E RESULTADOS 

A seleção se dará através de entrevista, mediante ordem na lista de inscrição e 

disponibilidade de horário;  

O processo seletivo será realizado com base nas seguintes etapas de análise: 
 
⚫ Ter matrícula ativa no curso e estar cursando disciplinas em qualquer período 

(caráter ELIMINATÓRIO); 

⚫ Entrevista (caráter CLASSIFICATÓRIO), com média de 0 a 10, atribuída com base 

nas notas dos entrevistadores e avaliação do perfil e da intenção em participar do 

Projeto. 

 

6. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E PRAZOS PARA RECURSO 

O resultado do processo seletivo será divulgado no site do CEUNES/UFES 

(www.ceunes.ufes.br), no dia 07 de maio de 2019, e uma primeira reunião com todos os 

voluntários selecionados será realizada, com data a ser divulgada, para dar início às 

atividades.  
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7. DO PERÍODO DE ATIVIDADES 

O Projeto terá duração de dois semestres letivos, renovados ou não, após resultado de 

avaliação de desempenho do aluno ao final de cada semestre letivo; de modo que o aluno 

que obtiver resultado satisfatório, inserido no Programa pelos dois semestres letivos 

consecutivos, receberá o Certificado correspondente.  

 
8. CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Etapa Data Local 

Divulgação do edital 09.04 
Site do CEUNES/UFES 
(www.ceunes.ufes.br) 

Inscrições dos candidatos 15 a 18.04 Link: https://bit.ly/2VrLfYw 

Deferimento das inscrições 22.04 
Site do CEUNES/UFES 
(www.ceunes.ufes.br) 

Recurso ao indeferimento de inscrição 23.04 Secretaria do DCS/CEUNES/UFES 

Publicação da relação final de candidatos 
com inscrição deferida e convocação 

para as entrevistas 

24.04 

Site do CEUNES/UFES 
(www.ceunes.ufes.br) e e-mail indicado 

pelos candidatos no formulário de 
inscrição 

Entrevista dos candidatos 25 a 30.04 Local a definir 

Divulgação do resultado parcial do 

processo seletivo 
06.05 

Site do CEUNES/UFES 
(www.ceunes.ufes.br) 

Recurso ao resultado parcial 07.05 Secretaria do DCS/CEUNES/UFES 

Divulgação do resultado final do processo 

seletivo 
08.05 

Site do CEUNES/UFES 

(www.ceunes.ufes.br) 

  

9. INFORMAÇÕES 
 
Profa Suzana Antonio 
DCS/CEUNES/UFES 
27-3312-1783 

suzana.antonio@ufes.br e suzananv@hotmail.com 
 
Casos excecionais serão analisados pela coordenação Projeto. 
 
 

 
São Mateus, 09/04/2019. 
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