
 
EDITAL n. 02/2019 - NESPc 
 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTUDANTES EXTERNOS 
 

Seleção de membros externos para o      
Núcleo de Estudos em Semiologia e      
Propedêutica Clínica da Universidade    
Federal do Sul da Bahia – NESPc/UFSB. 

 
 
O Núcleo de Estudos em Semiologia e Propedêutica Clínica da Universidade           

Federal do Sul da Bahia – NESPc/UFSB constitui um dos pilares do projeto de              

extensão relacionado a educação continuada para integração de competências         

clínicas relacionadas à Propedêutica e Semiologia Clínica.  

 

1. Dos principais objetivos do NESPc/UFSB: 

 

● Complementar, aprofundar e ampliar conhecimentos e habilidades       

relacionados à Semiologia e Propedêutica Clínica e do Raciocínio Clínico, por           

meio de atividades de pesquisa, ensino e extensão; 

 

● Promover oficinas, cursos de extensão e grupos de estudo que possibilitem a            

discussão das inter-relações entre processos morfofuncionais e       

fisiopatológicos, articulado à compreensão dos modelos de saúde        

enfermidade, e sua correlação com sinais e sintomas de importância para o            

diagnóstico clínico; 

 

● Estimular a produção científica e a participação em eventos científicos locais,           

regionais e nacionais, além da realização de estágios extracurriculares e          

monitorias. 
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2. DAS VAGAS E REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

2.1 A seleção objetiva o preenchimento total de 10 (dez vagas) para estudantes de              

graduação em cursos na área da saúde. 

 

2.2 As candidaturas observarão os seguintes critérios gerais: 

a) Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação na área da saúde,           

sendo esses: Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia,       

Fisioterapia, Nutrição, Medicina, Odontologia e Psicologia.  

b) Ter disponibilidade para participar de reuniões semanais, grupos de estudo e           

atividades de pesquisa (totalizando 10 horas semanais, sendo que destas, 4           

horas são destinadas a encontros presenciais). 

 

3. DA INSCRIÇÃO: 

3.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico,           

no endereço https://goo.gl/forms/8ejF1bwKDGy8tBwH2 das 00:00 de 04/02/2019 às        

23:59 de 18/02/2019. 

 

3.2 Em seguida, o candidato deverá enviar a documentação listada abaixo para o             

e-mail propsaude@gmail.com:  

● Comprovante de Matrícula e Histórico Escolar;  

● Currículo Lattes atualizado; 

 

4. DA SELEÇÃO: 

4.1 O Processo Seletivo constará de duas etapas.  

 

4.2 ANÁLISE DO CURRÍCULO E CARTA DE INTENÇÃO: Etapa de caráter           

eliminatório. 

4.2.1 Será avaliada a trajetória acadêmica registrada no Histórico Escolar de           

Graduação e Currículo Lattes, considerando os seguintes critérios: a) Rendimento          

Reitoria: Campus Jorge Amado  
Rua Itabuna, s/n, Rod. Ilhéus-Vitória da Conquista, km 39, BR 415, Ferradas, Itabuna, Bahia, CEP 45.613-204.  

Fone: 73  3613-5497  
www.ufsb.edu.br 

https://goo.gl/forms/8ejF1bwKDGy8tBwH2


 
escolar; b) Participação em atividades extracurriculares; c) Produção Científica e          

Técnica.  

4.2.2 Cada critério será avaliado em uma escala de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos. 

4.2.3 Será avaliada a Carta de Intenção do/a candidato/a elaborada no momento            

de preenchimento do formulário eletrônico, considerando a soma obtida em cada           

um dos seguintes critérios: a) motivações para se inscrever na seleção em tela; b)              

conhecimentos na área (pela formação acadêmica e/ou trajetória profissional); c)          

habilidades (informática; leitura de textos em língua inglesa; semiologia; atuação em           

algum campo da saúde); d); Coerência, coesão e objetividade na argumentação das            

ideias. 

4.2.4 Cada critério será avaliado em uma escala de 0 (zero) a 2,5 (dois e meio)                

pontos. 

4.2.5 Seguem para a próxima etapa (Entrevista Individual) os candidatos que           

obtiverem nota maior que 7,0, obtida pela na média aritmética simples das notas             

atribuídas à análise de currículo e carta de intenção.  

 

4.3 ENTREVISTA INDIVIDUAL: Etapa de caráter classificatório. 

4.3.1 A segunda etapa consistirá em uma entrevista individual que visa analisar a             

adequação das competências do candidato aos requisitos da vaga.  

4.3.1 A Entrevista Individual acontecerá nos dias 19/02/2019 e 20/02/2019, com           

duração de 30-40 minutos, podendo ser alterada com o intervalo de 48 horas.  

4.3.2 A data, horário e local da entrevista serão divulgados no e-mail do candidato              

após aprovação na primeira etapa de seleção. 

 

5. DO RESULTADO FINAL.  

5.1. O resultado final corresponderá à média aritmética simples das notas atribuídas            

a cada candidata/o na primeira etapa deste Processo Seletivo e comparecimento na            

Entrevista Individual. Em caso de empate entre candidatos aprovados, serão          

observados, em sequência, os seguintes critérios: 
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1) Maior nota na Análise de Currículo;  

2) Maior nota na Carta de Intenção;  

3) Maior idade do candidato. 

 

5.2 Serão convocados os 10 primeiros candidatos classificados. Em caso de           

ausência/desistência, o próximo candidato/a da lista será convocado. 

5.3 O resultado será enviado diretamente no e-mail do candidato. O resultado final             

será enviado até o dia 25/02/2019.  

 

6. DAS ATIVIDADES DE TRABALHO  

6.1. As atividades do NESPc/UFSB com os candidatos selecionados terão início em            

04/03/2019.  

6.2. Serão realizados encontros semanais, nos quais deverão estar presentes todos           

os membros do grupo, a fim de discutir com maior profundidade, temas da área de               

Semiologia e Propedêutica Clínicas e suas correlatas.  

6.3 Se houver ausência não justificada em mais de 3 (três) encontros, o participante              

será afastado do projeto. 

6.4 Os encontros se darão às quintas-feiras, no Pavilhão do CJA, em uma sala de               

aula disponível, no horário das 08h00 às 12h00. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

7.1 Terão direito a certificado de atividades de monitoria e participação aqueles que             

cumprirem as exigências de participação mínima (75% de frequência).  

7.2 O projeto possui vigência de 1 (um) ano.  

7.3 A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudos e pesquisa             

disponíveis para as atividades vinculadas ao grupo.  

7.4 Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital serão           

resolvidas pela coordenação do Projeto de Extensão, profa. Maria Luiza Caires           

Comper, pelo e-mail: marialuizacaires21@hotmail.com. 
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Itabuna, 04 de Fevereiro de 2019. 
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