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FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS
EDITAL Nº 023/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROJETO
HOMEM: ATITUDE É SABER PREVENIR!
N.25– 1ª ed. ANO 2019
A Diretoria Acadêmica da FPS, através do setor de Extensão, abre inscrições aos
interessados em participar do PROJETO DE EXTENSÃO HOMEM: ATITUDE É SABER
PREVENIR! Para concorrer a uma das vagas os estudantes devem estar regulamente
matriculados na FPS em 2019.1 ou ser egresso e atender as normas deste edital.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Vigência do Edital: início: 2019.1 até a conclusão do processo seletivo.
1.2. O projeto de extensão terá carga horária total de 120 horas distribuídas em dois
semestres 2019.1 e 2019.2.

1.3. As etapas desse edital são classificatórias e eliminatórias sendo a última etapa
apenas classificatória podendo o candidato ficar na condição de remanejamento caso
sua colocação seja além do número de vagas.
1.4. O descolamento para as atividades será de responsabilidade do estudante.
1.5. Todos os envolvidos irão participar do Projeto em caráter voluntário.
1.6. Todos envolvidos no Projeto deverão assinar termo de compromisso voluntário de
participação no projeto. O termo deve ser assinado no primeiro encontro após
finalização do processo seletivo conforme cronograma do edital.
2. DISPOSIÇÕES DAS VAGAS
2.1. Serão disponibilizadas o total de 26 vagas, sendo as vagas distribuídas para
estudantes de graduação a partir do 2º período, mais 2 vagas para estudantes de Pósgraduação e 2 vagas para estudantes Egressos, todos da FPS.
2.2. As vagas destinadas a Egressos e estudantes de Pós-graduação são extras. Caso
não tenha inscritos com esse perfil as vagas não serão remanejadas.
2.3. A distribuição das vagas para o curso de Graduação será realizada levando-se em conta o
percentual de estudantes inscritos por curso (Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Psicologia e Nutrição). O curso que obtiver maior quantidade de inscritos terá maior número
de vagas proporcionalmente.
2.4. No caso de não haver inscritos ou classificados nas etapas de seleção de um determinado
curso, as vagas serão redistribuídas proporcionalmente aos demais cursos a partir do resultado
da última etapa de seleção para os estudantes que obtiverem as maiores notas de
classificação.
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3. INSCRIÇÕES
a) As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no site da FPS no
endereço: www.fps.edu.br.
b) Período de inscrições: 27/03/2019 a partir das 18h até 29/03/2019 às
23h59.
3.1 Requisitos para as inscrições
a) O candidato deverá estar devidamente matriculado no semestre vigente
deste edital (2019.1).
b) Candidatos transferidos de outra IES poderão se candidatar somente no
caso de terem concluído um semestre com aprovação em 2018.2
c) Os estudantes em trancamento e suspensão no semestre 2018.2, não
estarão habilitados a participar do processo seletivo deste edital.
d) A FPS não se responsabiliza por qualquer falha no sistema que dificulte ou
impossibilite a inscrição do candidato.
Parágrafo primeiro: compete ao candidato a responsabilidade pelas informações
contidas no formulário de inscrição on line.
4. DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo contemplará 3 etapas. O candidato que não passar em uma das
fases estará automaticamente desclassificado.
4.1 Primeira Etapa
Para aprovação nesta etapa o candidato deve atender aos seguintes critérios:
 Estudante de Graduação da FPS
a) Frequência mínima de 75% nas atividades de Integração referente ao
semestre 2018.2. Para os estudantes que não têm atividade de
integração no período de 2018.2, será verificada a frequência do último
semestre em que a atividade é realizada conforme grade do curso.
b) Ter realizado teste de progresso no semestre 2018.2.
c) O Estudante deve estar cursando do 20 ao 80 período do respectivo
curso.
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Parágrafo primeiro: o candidato que não atender aos critérios desta etapa estará
automaticamente desclassificado.
Parágrafo segundo: a lista dos candidatos aprovados com data, local e horário para
participação na próxima etapa será publicada no site da FPS, www.fps.edu.br, até
quatro dias úteis a contar da data de término das inscrições.

4.3 Segunda Etapa
a) Nesta etapa o candidato deverá elaborar uma breve apresentação oral sobre o
tema do Projeto: Educação em saúde destinada à população do sexo masculino.
b) A apresentação deverá ter duração máxima de 10 minutos e o candidato estará
livre para utilizar os recursos de sua preferência como cartaz e/ou banner,
confeccionado pelo próprio estudante, ou recursos disponíveis no local como
apresentação em Data Show e/ou quadro branco ou internet.
c) O candidato que não comparecer no local da seleção conforme datas e horários
divulgados estarão automaticamente desclassificados.
d) Caso ocorra atraso, a tolerância máxima será de 10 min a mais do horário
estabelecido para o início das atividades desta etapa.
Roteiro da apresentação oral
a) Indispensabilidade na atuação da educação em saúde destinada a população
masculina;
b) histórico dos indicadores de morbimortalidade masculina no Brasil;
c) necessidade de envolver os homens na prática diária do autocuidado.
Critérios de avaliação desta etapa
a)
b)
c)
d)
e)

Compreensão do conteúdo (1-5 pontos).
Organização (1-5 pontos).
Habilidade de comunicação (1-5 pontos).
Cumprimento do tempo de apresentação (1-5 pontos).
Criatividade na utilização de recursos (1-5 pontos)

Parágrafo primeiro: não será permitido em hipótese alguma a entrada do candidato após
horário estabelecido para o processo seletivo.

4.2 Terceira Etapa- Entrevista individual
A. Só poderão participar desta etapa os 48 candidatos classificados com maior
pontuação na segunda etapa.
B. O candidato que não comparecer no local da seleção conforme data e horário
divulgados estará automaticamente desclassificado.
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C. Haverá a tolerância máxima de 10 min a mais do horário estabelecido para o início
das atividades desta etapa.

Critérios de avaliação desta etapa
Os conceitos serão pontuados numa escala de 1 a 5 e o resultado final será referente à
soma da pontuação de todos os critérios avaliados. A classificação será em ordem
decrescente, ou seja, da maior pontuação para a menor.
a) Disponibilidade de participação para o cumprimento da carga-horária do
Projeto. (1-5 pontos).
b) Interesse (1-5 pontos).
c) Habilidades (1-5 pontos)

Parágrafo primeiro: a lista dos candidatos aprovados nesta última etapa será publicada no
site da FPS: www.fps.edu.br, até 06 dias úteis a contar da data final do processo de entrevistas.

Parágrafo segundo: o candidato que apresentar no momento da última etapa de
seleção, declaração ou certificado de que participou de alguma atividade nos Fóruns
de Extensão da FPS terá acrescido 1% no valor total da sua nota final.
Parágrafo terceiro: Qualquer pedido de esclarecimento ou impugnação relativos ao
resultado final deste Edital deverá ser apresentado, por meio de requerimento formal,
com até 24h após publicação.

4.2.1 Critérios de desempate por ordem classificatória
1º- Idade do Candidato: o candidato mais velho terá prioridade.
2º- Período da graduação: o candidato da graduação que estiver cursando
período mais adiantado terá prioridade.
3º - Maior Coeficiente de Rendimento de 2018.2.
5. Disposições Especiais
1. Todas as atividades relacionadas ao projeto acontecerão toda semana às
quartas e quintas manhã e/ou tarde.
2. Os grupos dos estudantes envolvidos no projeto serão organizados no formato
de escala.
3. Todos os selecionados deverão ter disponibilidade de 120h ao longo de dois
semestres conforme plano operacional (Anexo II).
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4. O Plano operacional será apresentado aos candidatos aprovados no final do
processo seletivo conforme data prevista no cronograma anexo no primeiro
encontro com os aprovados.
5. Os participantes do projeto serão avaliados durante toda atuação e serão
analisados
6. Os seguintes valores: comprometimento, pontualidade, cordialidade e
assiduidade.
7. O candidato que não concluir o Projeto ou não cumprir todas as normas do
projeto e atividades previstas não terá direito a certificado nem declaração de
participação.
8. Nos casos de desistência por qualquer natureza ou não preenchimento da vaga
os candidatos em remanejamento poderão ser convocados de acordo com
ordem classificatória do resultado final.
9. Quando não houver estudante classificado ou aprovado de um determinado
curso, preencherá a vaga o estudante com maior pontuação geral de todos os
cursos.
Parágrafo primeiro: Qualquer pedido de esclarecimento ou impugnação às normas do
Edital deverá ser apresentado por meio de requerimento formal, com até 04 (quatro)
dias úteis, antes do início da inscrição.
Parágrafo segundo: Os casos omissos serão avaliados pela Coordenação de Extensão e
em última instância pelo Colegiado de Gestão Acadêmica Administrativa.
6. ATRIBUIÇÕES DOS DISCENTES:
O Discente deverá ter acompanhamento efetivo pelo Coordenador do Projeto e/ou
tutor, comprovado por vistos nos documentos solicitados, relatórios, atas de presença,
atas de reunião entre outros.
São atribuições do Discente nas atividades de Extensão:
a) Executar as atividades previstas no projeto a ele designadas;
b) Seguir a orientação e supervisão da coordenação do Projeto;
c) Participar das reuniões para planejamento e avaliação das atividades e práticas
programadas;
d) Seguir o plano de trabalho no qual se designam as tarefas específicas em
relação ao desenvolvimento do projeto de Extensão do qual participa;
e) Conhecer as normas das atividades de Extensão da FPS;
f) Valorizar as oportunidades de orientações promovidas pelos convidados
externos e do coordenador ou coordenadora do grupo de Estudos;
g) Tratar com respeito, delicadeza e atenção os colegas estudantes, coordenador
ou coordenadora do grupo de estudos, monitores e convidados;
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h) Participar efetivamente do Fórum de Extensão no ano vigente ao Projeto;
i) Apresentar Relato de experiência ou memória de atividades ao término do
projeto programado para dezembro de 2019. Esse documento deve ser
entregue ao coordenador ou coordenadora do HOMEM! ATITUDE É SABER
PREVENIR!;
j) Registrar frequências e conteúdo programático em formulário de registro
entregue pela coordenação do projeto.
k) Realizar quando solicitado, relatórios das atividades, encontros e ações
desenvolvidas internamente e externamente;
l) Participar com no mínimo 75% de presença em cada módulo das atividades do
projeto: planejamentos, produção acadêmica, oficinas pedagógicas, reuniões,
capacitações, ações externas, eventos entre outros para que o estudante tenha
direito ao certificado;
7. OBJETIVOS DO PROJETO DE EXTENSÃO
O projeto de extensão HOMEM: ATITUDE É SABER PREVENIR! tem o objetivo de
promover ações na atenção básica e em empresas para a educação em saúde do
tendo como foco o homem, abordando temas de seu interesse a fim de conscientizar e
torná-lo protagonista de sua saúde.
Como objetivos específicos, visamos:
a) Promover conhecimento científico sobre a saúde do homem para os
acadêmicos envolvidos, por meio de capacitação;
b) Promover educação em saúde para a população masculina nas USF e empresas;
c) Fornecer subsídios para realização de projetos de pesquisa na área de
conhecimento;
d) Estimular na população masculina hábitos saudáveis, também como o
autocuidado e maior procura a das Unidades básicas de saúde.

Edital • 8

ANEXO I
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Atividade

Data
Local
Inscrições
27/03/2019 à
Site FPS
29/03/2019
Resultado da Primeira Etapa
Até 05/04/2019
Site FPS
Segunda Etapa
08/04/2019
Sala de exposição
Às 08:30h
FPS
Resultado da segunda etapa
Até 15/04/2019
Site FPS
Terceira etapa
18/04/2019
Sala de exposição
Às 08:30h
FPS
Resultado da terceira etapa
Até 24/04/2019
Site FPS
Encontro com os aprovados e
Sala de exposição
definição dos grupos de
25/04/2019
FPS
trabalho
Às 17:00h
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ANEXO II
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORARIA POR GRUPO
Atividade

Total de horas (h)

Quantidade de
Encontros

Duração
encontro (h)

Reuniões gerais

12h

06

2h

Oficina de capacitação

20h

05

4h

12h

03

4h

02

4h

12h

02

6h

8h

01

8h

8h

01

8h

teórico-prática dos grupos
na FPS.
Oficina de promoção de
saúde na ESF.
Oficina de promoção de
saúde nas empresas.

Oficina para capacitação

8h

teórico-prática para o
“Novembro Azul”.
Ação do “Novembro Azul”
na ESF.
Ação do “Novembro Azul”
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por

na FPS.
Ação do “Novembro Azul”

6h

01

6h

Oficina de reciclagem

7h

---

---

Produção acadêmica

12h

---

---

Produção da apresentação

15

---

---

120h

21

---

na empresa.

para o fórum de extensão.
TOTAL GERAL

Os locais de realização das oficinas para capacitação teórico-prática serão em uma
sala de exposição da FPS.
As reuniões acontecerão em uma sala de exposição da FPS.
Os locais poderão ser alterados conforme necessidade da FPS.
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