FACULDADE DE TECNOLOGIA INTENSIVA
CURSO DE ENFERMAGEM
EDITAL PARA SELEÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA V SEMANA DE
ENFERMAGEM - 2018

A Coordenação do Curso de Enfermagem da Faculdade de Tecnologia Intensiva - FATECI, no
uso de suas atribuições torna público o presente edital que regula o exame de seleção para
comissão organizadora da V Semana de Enfermagem, sob organização, supervisão e
orientação dos professores, Ms. Paula Natasha Rodrigues Valentim de Carvalho, Ms. Isabelle
Cordeiro de Nojosa Sombra, Ms. Carlos Colares e Dra. Hilana Dayana Dodou, conforme os
termos abaixo:
1. DA FINALIDADE.
A presente seleção é dirigida aos acadêmicos de enfermagem que estejam cursando a
partir do primeiro semestre do curso de Enfermagem e que tenham interesse em desenvolver
atividades em organização de eventos.
2. DAS VAGAS
Serão ofertadas 06 vagas para composição da seleção para comissão organizadora
da V Semana de Enfermagem da FATECI.
3. DOS REQUISITOS
 Estar devidamente matriculado no curso de graduação em enfermagem da Faculdade
de Tecnologia Intensiva (FATECI);
 Ter disponibilidade para reuniões semanais presenciais e atividades preparatórias para
o evento;
 Apresentar disponibilidade (100%) para o cumprimento das atividades durante o período
de 12 a 19 de maio de 2018.
4. DAS ATRIBUIÇÕES
A comissão irá atuar no planejamento e execução do evento científico. O aluno poderá
exercer diversas funções como, participar do planejamento, divulgação e realização de
inscrições, aquisição e distribuição de materiais, mediação de relações com prestadores de
serviços, apoio a palestrantes, organização de atividades, manejo de espaços, salas e
auditórios, assessoria às Comissões do evento, entre outros. Todas as funções serão
exercidas sob supervisão e com pleno apoio da Comissão Organizadora do evento.
5. DAS INSCRIÇÕES
 As inscrições serão realizadas presencialmente de 16 a 19 de abril das 08:00 às 20:00
horas.

 O candidato deverá preencher e entregar a ficha de inscrição disponível na secretaria
da coordenação de cursos da FATECI e juntamente com o currículo lattes e as
cópias dos documentos comprobatórios.
6. SELEÇÃO
A seleção acontecerá por meio da análise das informações presentes na ficha de
inscrição e currículo.
6.1 Serão classificados aqueles que apresentarem a maior pontuação na análise do
currículo.
6.2 Critérios de desempate:
a) Maior nota do currículo;
b) Não possuir reprovação nos semestres anteriores
7. CRONOGRAMA
Etapa
Inscrição
Resultado

Data
16 a 19 de abril de 2018
20 de abril de 2018

Os candidatos aprovados terão o nome divulgado o site da FATECI com o dia e hora
para comparecerem à comissão de organização do evento.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação de todas as normas e
condições estabelecidas neste Edital;
8.2 Não haverá obrigatoriedade do preenchimento da totalidade de vagas ofertadas;
8.3 Não há compromisso de fornecimento de bolsas de auxílio financeiro;
8.4 Os documentos entregues no ato de inscrição poderão ser devolvidos aos candidatos que
excederem ao número de vagas, no prazo de até 30 dias após a divulgação do resultado final
da seleção. Após esse prazo, os documentos não procurados serão destruídos.
8.5 A comissão organizadora receberá o certificado de participação de 30 horas contando
como atividade complementar.

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ALUNO PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA V SEMANA DE ENFERMAGEM
FATECI 2018

DADOS CADASTRAIS DO ALUNO
Nome ____________________________________________________________________________________
RG_____________ CPF__________________ Semestre______ Período ______________________________
Endereço:_________________________________________________________________________________
Cidade: _________________ CEP:_______________ e-mail:________________________________________
Telefone: (res)______________ (cel) ___________________________________________________________

Fortaleza, _____ de ________________de

__________________________________
Assinatura do (a) aluno (a)

ITENS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR

ITENS DE AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO

1. Formação acadêmica

Máximo 10 pontos

Bolsista de Iniciação científica, monitoria, extensão, participação em Projeto

1,0 por semestre

de Pesquisa.
Participação em eventos científicos.

0,5 por evento

Cursos na área da saúde com carga horária até 20 horas.

0,5 por curso

Cursos na área da saúde com carga horária igual a 30 ou 40 horas.

0,8 por curso

Cursos na área da saúde com carga horária igual ou superior a 60 horas.

1,0 por curso

Atividade assistencial voluntária (extracurricular)

1,0 por semestre

2. Produção Científica

Máximo 5 pontos

Apresentação de trabalhos científicos em eventos

0,5 por trabalho

Artigo publicado em periódico Qualis CAPES Enfermagem Nacional

1,0 por artigo

Artigo publicado em periódico Qualis CAPES Enfermagem Internacional

1,5 por artigo

Artigo aceito para publicação em periódico Qualis CAPES Enfermagem

0,5 por artigo

Nacional ou Internacional

