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FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS 

EDITAL Nº 058/2020 DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO 

SELETIVO DO PROJETO TODOS A SALVUS NO COMBATE A COVID-19 

N. 29 -  1a ed. Ano 2020 

 

A Diretoria Acadêmica da FPS, através do setor de Extensão e Responsabilidade 

Social em parceria e abraçando a Proposta do Projeto de Extensão da Salvus 

startup, abre inscrições aos interessados em participar do PROJETO DE 

EXTENSÃO “Todos a Salvus” no combate ao Covid-19”. Para concorrer a uma 

das vagas os candidatos devem estar regularmente matriculados na FPS em 

2020.2 ou estarem na condição de egresso e atender as normas deste Edital.   

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a. Vigência do Edital:  2020.2 até a conclusão do processo seletivo.  

b. Os selecionados terão que cumprir carga horária de 80 horas dentro do seu 

grupo de trabalho.  

c. O deslocamento para as atividades do Projeto será de responsabilidade do 

candidato. 

d. Todos os envolvidos irão participar do Projeto em caráter voluntário.  

e. Envolvidos Todos no Projeto deverão assinar o Termo de Compromisso 

Voluntário e Termo de Responsabilidade para participar do Projeto 

durante o período de pandemia.   

f.  O termo deve ser assinado no primeiro encontro após finalização do 

processo seletivo conforme cronograma do edital.  

 

Parágrafo primeiro: candidato, fique atento a possíveis alterações que podem ser 

realizadas e publicadas no site da FPS durante a vigência deste edital.  

Parágrafo segundo: serão seguidos os protocolos conforme Ministério da Saúde 

e Comitê de Combate ao Corona vírus além da disponibilização do material de 

EPI’s para a segurança de todos envolvidos.  
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2. DISPOSIÇÕES DAS VAGAS  

 

2.1. Poderão se inscrever no processo seletivo deste Edital estudantes de 

Graduação, Pós-Graduação e egressos da FPS. 

2.2 As vagas destinadas a egressos e estudantes de Pós-graduação são extras. 

Caso não tenha inscritos ou aprovados com esse perfil as vagas não serão 

remanejadas.  

2.3. Os candidatos egressos e da Pós-graduação não irão concorrer a vaga dos 

candidatos graduandos.  

2.4. Serão disponibilizadas o total de 60 (sessenta) vagas, sendo 30 (trinta) para o 

turno da manhã e 30 (trinta) para o turno da tarde. A distribuição destas vagas serão 

56 (cinquenta e seis) para estudantes de Graduação de todos os cursos que 

estiverem matriculados a partir do quarto período, 2 (duas) vagas para estudantes 

da Pós-graduação e 2 (duas) vagas para egressos, todos da FPS.   

2.5 A distribuição das vagas do curso de graduação será realizada de forma 

igualitária, sendo neste caso, 8 (oito) vagas para cada curso de graduação da FPS 

(medicina, enfermagem, odontologia, farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia).  

2.6. No caso de não haver inscritos ou classificados de um determinado curso nas 

etapas de seleção, a vaga disponível será direcionada para o candidato classificado 

que obteve maior pontuação geral na etapa vigente do processo seletivo, 

independente do curso deste candidato.  

2.7 A FPS se resguarda no direito de ampliar o número de vagas conforme 

oportunidade e conveniência da instituição em tempo oportuno.  
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2.8 Distribuições das vagas:  

 

CURSO  VAGAS 

Enfermagem 8 

Farmácia 8 

Fisioterapia  8 

Medicina  8 

Nutrição  8 

Psicologia  8 

Odontologia  8 

Pós-Graduação 2 

Egressos 2 

Total 60 

3. INSCRIÇÕES  

 

 

a) As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no site da FPS no 

endereço: www.fps.edu.br.  

b) Período de inscrições: 21 de setembro de 2020 a 23 de setembro de 2020. 

 

3.1  Requisitos para as inscrições 

 

➢ Estudantes de Graduação e Pós- Graduação 

 

a. O candidato deverá estar devidamente matriculado no semestre vigente 

deste Edital (2020.2). 

b. Candidatos transferidos de outra IES poderão se candidatar somente no 

caso de terem concluído um semestre com aprovação em 2019.2  

c. Os estudantes em trancamento e/ou suspensão no semestre de 

2010.1, não estarão habilitados a participar do processo seletivo deste 

Edital.  

http://www.fps.edu.br/
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d. A FPS não se responsabiliza por qualquer falha no sistema que dificulte 

ou impossibilite a inscrição do candidato. 

 

➢ Egresso  

a. O candidato deve ter concluído o curso até o período de 2019.2  

 

Parágrafo único: compete ao candidato o compromisso pelas informações 

contidas no formulário de inscrição on line, correndo sob sua responsabilidade 

eventuais inconsistências nos dados fornecidos. 

 

 

4.0 DO PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo consiste na produção e entrega da Carta de Intenção para 

participação no Projeto Todos a Salvus e informar a disponibilidade de 2 turnos 

para ações de educação em saúde e de 1 turno para treinamento (será apenas um 

turno para o treinamento, mas queremos a indicação de dois turnos disponíveis a 

fim de agendar o melhor horário para a maioria dos alunos) (ver tabela 1 e 2). No 

ato da inscrição, o estudante deve ter feito o upload da Carta de Intenção no local 

indicado, bem como a indicação da disponibilidade de horários. 

 

a. O processo seletivo contemplará 1 (uma) etapa.  

b. Serão aprovados os primeiros 60 candidatos com a maior nota. Os demais 

ficarão na lista de remanejamento no caso de haver necessidade de outra 

chamada.  

c. Candidatos com nota inferior a 24 pontos serão desclassificados.  

d. Não serão aceitos atestados e nenhum tipo de comprovação do candidato para 

justificar e compensar a falta no processo seletivo.  

e. No caso de desistência por qualquer natureza ou não preenchimento das vagas, 

os candidatos em remanejamento poderão ser convocados de acordo com a 

ordem classificatória do resultado final e/ou necessidade do projeto.  

f. Qualquer esclarecimento em relação ao processo seletivo deste edital, deverá 

ser realizada mediante requerimento elaborado pelo candidato e direcionado 

para a coordenação de Extensão em caráter de urgência.  
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g. As datas de realização deste edital poderão passar por alterações conforme 

necessidade do processo seletivo.  

 

 

5.0 ÚNICA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 

 

➢ Estudante de Graduação, Pós-graduação e egresso da FPS  

 

O candidato deverá elaborar uma carta de intenção que tenha em seu 

conteúdo:  

a. As orientações quanto a prevenção da Covid-19 de acordo com o 

Ministério da Saúde.    

b. Histórico da pandemia até o momento atual.  

c. A importância de realização de uma pesquisa sobre o Covid-19.  

d. Descrever o que o estudante da área de saúde pode fazer para contribuir 

com a sociedade no combate ao Corona-vírus.  

e. Interesse e expectativas com a participação do Projeto de Extensão Todos 

a Salvus. 

f. Disponibilidade de horários para participação no projeto de extensão.  

Formatação da carta  

a) A Carta deverá ser digitada, com nome completo, curso, período, 

assinatura do estudante e o conteúdo de até 1 folha (frente e verso).  

b) No cabeçalho da carta deve haver a seguinte descrição: “Processo  

c) seletivo para participação do Projeto de Extensão TODOS A 

SALVUS- nome completo do estudante, curso e período.  

 

Parágrafo primeiro: o candidato que não atender aos critérios desta etapa estará 

automaticamente desclassificado. 

Parágrafo segundo: caso não haja candidato apto para preencher a vaga de um 

determinado curso, a vaga será direcionada para o candidato com maior pontuação 

na classificação da Carta de Intenção.  
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Parágrafo terceiro: a lista dos candidatos classificados com data, local e horário 

para iniciar o projeto  será publicada no site da FPS, www.fps.edu.br, a partir do 

dia 25/09/2020. 

 

Critérios de avaliação desta etapa 

 

A Carta de Intenção será avaliada e pontuada de 1 a 5 pontos sendo 1 a nota 

mínima, e 5 a máxima para cada quesito, a partir dos seguintes critérios:  

i. Interesse e expectativas com a participação do Projeto de Extensão Todos 

a Salvus; (1 a 5 ) pontos 

ii. Compreensão do Projeto; (1 a 5) pontos 

iii. Criatividade na elaboração da Carta; (1 a 5) pontos 

iv. Clareza do conteúdo; (1 a 5) pontos 

v. Qualidade da fonte de informação – (1 a 5) pontos 

vi. Disponibilidade para plena participação das atividades previstas neste Edital 

com a descrição da participação em outras atividades curriculares ou 

extracurriculares como: Projeto de Extensão, Monitoria, Iniciação Científica, 

entre outras; (1 a 5) pontos.  

 

a) O resultado final será referente à soma da pontuação de todos os itens 

avaliados nesta etapa. 

b)  A classificação do resultado final será em ordem decrescente, ou seja, da 

maior pontuação para a menor. 

c) O candidato que obtiver no total desta etapa pontuação menor que 24 estará 

desclassificado.  

 

 

 

 

 

http://www.fps.edu.br/
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Critérios de desempate por ordem classificatória 

 

1. Candidato da Graduação 

 

a. Período da graduação: o candidato da graduação que estiver 

cursando período mais adiantado terá prioridade.  

b. Idade do Candidato: o candidato mais velho terá prioridade.  

c. Experiência prévia: o candidato que comprovar participação de 

vivências/oficinas e projetos de pesquisa em saúde e apresentar 

documento original (declaração de participação), quando solicitado 

pela equipe avaliadora.  

 

2. Candidato Egresso e Pós-graduação 

 

a. Idade do Candidato: o candidato com maior idade terá prioridade.  

b. Experiência prévia: o candidato que comprovar participação de 

vivências/oficinas e projetos de extensão e/ou pesquisa em saúde 

e apresentar documento original (declaração de participação), 

quando solicitado pela equipe avaliadora.  

c.  

 

5. QUANTO AOS DIAS E HORÁRIOS DAS ATIVIDADES  

 

Tabela 1: Disponibilidade para ações de educação em saúde  

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORARIO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA GRANDE RECIFE  

Turno/dia  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA  SEXTA  

Manhã 8-12h 8-12h 8-12h 8-12h 8-12h 

Tarde 13-17h 13-17h 13-17h 13-17h 13-17h 
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Tabela 2: Disponibilidade para treinamento do Projeto TODOS A SALVUS 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORARIO DO TREINAMENTO  

Turno/dia  SEGUNDA 28/09 TERÇA 29/09 QUARTA 30/09 

Manhã 8-12h 8-12h 8-12h 

Tarde 13-17h 13-17h 13-17h 

 

 

 

6. DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 

a. Todos os selecionados deverão ter disponibilidade para as 80h ao longo de 

dos três meses do semestre 2020.2, período de vigência do Projeto, que 

serão distribuídos de acordo com o Plano de Trabalho 

b. O Plano de Trabalho será apresentado aos candidatos aprovados no final 

do processo seletivo conforme data prevista no cronograma anexo. 

c.  Os participantes do Projeto serão avaliados quanto ao: comprometimento, 

pontualidade, criatividade e assiduidade e interação harmônica com o grupo.  

d. Todos os selecionados participarão do Projeto em caráter voluntário.  

e. O candidato que não concluir o Projeto ou não cumprir todas as normas das 

atividades previstas não terá direito a certificado e nem a declaração de 

participação. 

f. Nos casos de desistência por qualquer natureza ou não preenchimento da 

vaga os candidatos em remanejamento poderão ser convocados, em 

qualquer tempo, de acordo com ordem classificatória do resultado final.  

g. Quando não houver estudante classificado ou aprovado de um determinado 

curso, preencherá a vaga o estudante com maior pontuação geral de todos 

os cursos.   

h. Qualquer esclarecimento sobre o resultado final de cada etapa do processo 

seletivo deverá ser solicitado na secretaria acadêmica via requerimento 

formal direcionado para Coordenação de Extensão, até 24h (vinte e quatro 

horas) úteis após a publicação do resultado.  
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Parágrafo único - os casos omissos serão avaliados pela Coordenação de 

Extensão, Coordenação do Projeto e, em última instância, pelo Colegiado de 

Gestão Acadêmica Administrativa. 

 

 6.  ATRIBUIÇÕES DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DO PROJETO 

 

 

São atribuições de todos candidatos participantes nas atividades de Extensão: 

 

a. Executar as atividades previstas no projeto a ele designadas, principalmente 

nas atividades de pesquisa que precisa de informações precisas e éticas. 

b. Seguir a orientação e supervisão da coordenação acadêmica do Projeto;  

c. Participar das reuniões para planejamento e avaliação das atividades e 

práticas programadas;  

d. Valorizar as oportunidades de orientações promovidas pelo coordenador do  

e. Projeto, tutores colaboradores e monitores;  

f. Tratar com respeito, delicadeza e atenção todos os envolvidos no Projeto;  

g. Participar efetivamente do Fórum de Extensão no ano vigente ao Projeto;  

h. Realizar e participar quando solicitado, de atividades extras que possam 

surgir ao longo do Projeto.  

i. Participar com, no mínimo de 75% de presença, em cada módulo de 

atividades do Projeto e informar falta com no mínimo 48 horas de 

antecedência. 

j.  A carga-horária (80h) contempla todas as atividades previstas no 

planejamento do projeto: encontro com os aprovados, oficinas, reuniões 

mensais, atuação no IMIP, Camaragibe e Jaboatão do Guararapes e tempo 

de preparo individual. 

 

7.  QUANTO A CERTIFICAÇÃO  

 

a. Os certificados serão emitidos até 65 ( sessenta e cinco) dias úteis após 

entrega de toda documentação do Projeto à coordenação de Extensão.  



 

12 
 

b. Para a certificação dos participantes, o tutor coordenador deverá entregar 

toda documentação assinada, a exemplo das atas de frequência, parecer de 

certificado e trabalho de conclusão do Projeto à coordenação da Extensão. 

c. A secretaria acadêmica irá comunicar por e-mail quando o certificado estiver 

disponível.  

d. Para receber certificação é necessário o mínimo de 75% de presença em 

cada módulo de atvidades: capacitação, planejamento, grupo de estudos, 

encontros, ações extras, reuniões, entre outras conforme demanda e 

orientação do coordenador do projeto  

e. O candidato que não concluir o Projeto ou não cumprir todas as normas do 

projeto e atividades previstas não terá direito a certificado, bem como, 

declaração de participação ao final do projeto.  

f. O estudante que não entregar a produção acadêmica não terá direito ao 

certificado.  

 

Parágrafo primeiro – os casos omissos relativos as certificações, serão analisados 

pelo coordenador do projeto e coordenação de extensão.  

 

Candidato: fique atento ao edital e possíveis alterações que serão publicadas no 

site da FPS durante o processo seletivo. 

 

7.  PANORAMA DO PROJETO 

 

O Projeto de Extensão TODOS A SALVUS tem o objetivo de promover a difusão 

de ações de educação em saúde em combate ao COVID-19, bem como atividade 

de pesquisa na área de inovação em saúde que fortalecerá o perfil de egresso 

esperado para os todos os profissionais de saúde.  

Este projeto permitirá aos estudantes da FPS desenvolver competências de 

educação em saúde, de coleta de dados de pesquisa, compreensão do sistema de 

saúde brasileiro e conhecimento da inovação em saúde como resposta às novas 

demandas da sociedade. Além de criar um espaço onde poderão desenvolver 

atividades que são preconizadas pela filosofia da FPS como o desenvolvimento de 
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habilidades relacionais, humanização, proatividade, liderança, oratória, resolução 

de problemas e trabalho em equipe. 

 

7.1 - Objetivo Geral: 

 

Realizar ações de educação em saúde para prevenção do Covid-19 

associada a um estudo de acurácia de uma solução tecnológica que contém um 

dispositivo vestível (wearable), conectado a internet, que monitora os sinais vitais 

dos participantes. 

 

7.2 - Objetivos Específicos: 

• Proporcionar vivências prática para os estudantes desenvolverem 

habilidades de educação em saúde e pesquisa. 

• Proporcionar à população orientação de combate ao COVID-19 baseado em 

evidências científicas. 

• Monitorar, de forma pontual e precisa, os sinais vitais do paciente, sendo 

estes: frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal e 

saturação sanguínea de oxigênio; 

• Identificar o percentual de pessoas com sintomas equivalentes aos da 

COVID-19; 

• Comparar a solução SABE que contém um dispositivo wearable, conectado 

a internet, no monitoramento dos sinais vitais (frequência cardíaca, 

frequência respiratória, temperatura corporal e saturação sanguínea de 

oxigênio) com outra solução de padrão ouro. 

• Identificar o nível de confiabilidade do equipamento; 

• Avaliar usabilidade e confortabilidade do equipamento em repouso e em 

movimento pelos participantes durante as ações de educação em saúde. 

• Avaliar a ação educacional de combate ao COVID-19. 

 

7.3 – Público-Alvo: 

O público alvo são pessoas em desvantagem/vulnerabilidade social que circulam 

nas dependências do IMIP e os comunitários da Estratégia de Saúde da Família de 

Camaragibe e Jaboatão vinculados a PAP-FPS. 

 

7.4 – Metodologia: 

 

Este projeto será implementado em um quiosque, respeitando todas as medidas 
sanitárias e de distanciamento social, na área do pátio externo do IMIP no Recife e 
outras áreas de comunidades assistidas pela Estratégia de Saúde da Família nas 
cidades de Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes. Ademais, serão fornecidos 
todos os EPI’s necessários a equipe de estudantes e tutores envolvidos neste 
projeto de extensão. 
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Quanto à ação de educação em saúde, os estudantes receberão treinamento prévio 
de como será realizado o circuito de educação em saúde Todos a Salvus, desde 
da proteção individual e ambiental até as ações educacionais propriamente ditas. 
Será utilizada metodologias ativas, além de uma exposição dialogada com 
utilização de banners e vídeos informativos sobre o COVID-19, bem como vivências 
práticas para lavagem das mãos e uso correto das máscaras. A contextualização 
de cuidados sanitários será aplicado às atividades de vida diária de cada 
participante considerando seu contexto sócio-educacional. 

Será montada uma tenda que comportará o circuito de educação e pesquisa em 
saúde composto por 3 estações: Primeira estação: Orientação sobre lavagem de 
mãos e uso correto da máscara (será distribuído uma máscara de tecido).  Segunda 
Estação: Monitoramento dos sinais vitais; Terceira Estação: Cuidado 
Interprofissional (Saúde mental durante e pós-pandemia; O perigo da 
automedicação; Fatores de risco x COVID19 x prevenção/controle (exercícios 
físicos, alimentação saudável e combate ao estresse);  

Na segunda estação será realizada a coleta de dados da pesquisa. De modo que, 
o estudo realizado será do tipo transversal, em que se observará o estado de saúde 
dos voluntários no momento da aplicação do dispositivo. A pesquisa terá um caráter 
analítico e quantitativo, em que se observará os efeitos da implementação do 
dispositivo na dinâmica da assistência do paciente no monitoramento dos sinais 
vitais, em desvantagem social. Além disso, buscaremos analisar a opinião dos 
usuários relacionadas aos benefícios que o dispositivo SABE.  

Os voluntários serão recrutados no momento em que se dirigirem ao pátio 
central do IMIP ou em comunidades adstrita a Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) em Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes. Estes indivíduos serão 
convidados oralmente a participarem da pesquisa, e, caso aceitem, será explicado 
o intuito do estudo, bem como os riscos associados à utilização do equipamento e 
seus benefícios, conforme termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), 
localizado nos apêndices deste trabalho. Ao aceitar fazer parte da pesquisa, o 
voluntário deverá responder a um questionário, contendo as informações sobre seu 
perfil clínico-epidemiológico. 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Atividade Data Local 

 

Inscrições 21 a 23/09 Site FPS 

Resultado  25/09  Site FPS 

*Encontro com os 

aprovados e  

assinatura do termo de 

compromisso e 

responsabilidade 

 

28, 29 e 30/09 

Sala de 

exposição FPS 

 

Atenção candidato: atentar para publicações no site da FPS sobre datas e 

horários e participação nas atividades.  
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ANEXO II 

 

 

PLANO OPERACIONAL 

 

 

24/09 - 25/09: Treinamento dos preceptores 

28 - 30/09: Treinamento dos estudantes 

01/10 - 03/10: Montagem da Infraestrutura em Recife 

05/10 - 09/10: Ação educativa, coleta dos dados clínicos-epidemiológicos e dos 

parâmetros vitais dos participantes em Recife 

05/10 - 09/10: Digitação dos parâmetros vitais dos voluntários monitorados em Recife 

09/10 - 10/10: Desmontagem da infra-estrutura em Recife e avaliação da ação 

16/10 - 18/10: Montagem da infra-estrutura em Camaragibe 

19/10 - 23/10: Ação educativa, coleta dos dados clínicos-epidemiológicos e dos 

parâmetros vitais dos participantes em Camaragibe 

19/10 - 23/10: Digitação dos parâmetros vitais dos voluntários monitorados em Camaragibe 

23/10 - 24/10: Desmontagem da infra-estrutura em Camaragibe e avaliação da ação 

23/10 - 25/10: Montagem da infra-estrutura em Jaboatão 

26/10 - 30/10: Ação educativa, coleta dos dados clínicos-epidemiológicos e dos 

parâmetros vitais dos participantes em Jaboatão. 

26/10 - 30/10: - Digitação dos parâmetros vitais dos voluntários monitorados em Jaboatão 

30/10 - 01/11: Desmontagem da infra-estrutura em Jaboatão e avaliação da ação 

 

As datas e horários poderão ser alterados conforme necessidade do Projeto. 

 

 

 

Thais Carine Lisboa da Silva 
Coordenador Acadêmico do Projeto/FPS 

 

 

 

Niedja Carine Cavalcanti Azeredo  

Coord. de Extensão e Responsabilidade Social 


