UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
DIRETÓRIO CENTRAL DAS/DOS ESTUDANTES
FÓRUM ACADÊMICO DE SAÚDE
EDITAL 002/2018
SELEÇÃO PARA IMERSÃO DOS/DAS ESTUDANTES NA IX SEMANA DE
VIVÊNCIAS INTERDISCIPLINARES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

O Diretório Central das/dos Estudantes da UFBA (DCE-UFBA), com o Fórum
Acadêmico de Saúde da UFBA (FAS-UFBA), espaço de formação, articulação e luta dos
Centros e Diretórios Acadêmicos e estudantes da área de saúde, no uso de suas atribuições
- tornam público o edital de seleção de vagas de estudantes para imersão na X edição da
Semana de Vivências Interdisciplinares no Sistema Único de Saúde da Universidade
Federal da Bahia.

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. A seleção destina-se ao preenchimento de 40 vagas de estagiárias (os) para X Semana
de Vivências Interdisciplinares no Sistema Único de Saúde da Universidade Federal da
Bahia a ocorrer entre os dias 17 a 24 de junho de 2018.

2. A imersão deste estágio será no município de Vitória da Conquista/BA.
3. A seleção será realizada sob a responsabilidade do Fórum Acadêmico de Saúde (FAS)
da UFBA.
4. Somente estudantes regularmente matriculadas (os) na Universidade Federal da Bahia
nos cursos descritos neste edital, do Campus Salvador e Vitória da Conquista, poderão se
inscrever no estágio.
5. A seleção será constituída de duas etapas.

II – INSCRIÇÕES
1. O pedido de inscrição implicará conhecimento e aceitação das normas e condições
deste edital e de seus anexos.
2. As inscrições serão efetuadas de modo virtual, a partir do dia 17 de Junho de 2018 até
às 23:59 horas do dia 24 de Junho de 2018, mediante preenchimento do formulário de
inscrição e envio para o e-mail fas.ufba@gmail.com, com ASSUNTO: “INSCRIÇÃO X
SEVI-SUS/ CURSO” (especificar o curso).
3. O formulário de inscrição poderá ser obtido no seguinte endereço eletrônico:
http://fasforum-academico-de-saude.webnode.com/. Ao enviá-lo, O NOME DO
ARQUIVO deve conter as seguintes informações: primeiro nome da(o) candidata(o) e
curso; Ex.: “Maria.Odontologia.docx”
4. Não serão aceitas inscrições extemporâneas.
5. Para participar da X Semana de Vivências no SUS da UFBA a (o) estudante deve:
a) Estar matriculada(o) em um dos cursos da Universidade Federal da Bahia,
campus Salvador ou Vitória da Conquista, com preferência aos cursos listados no
ANEXO I.
b) Comprovar, quando solicitado, tais condições, mediante apresentação de
documento emitido pela UFBA (Registro de Matrícula ou Histórico Escolar).

III - DAS ETAPAS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS (OS) CANDIDATAS
(OS)
1. O processo seletivo consiste em duas etapas:
1ª etapa: Inscrição através de envio da Ficha de Inscrição preenchida para o e-mail
fas.ufba@gmail.com. Na ficha de inscrição constam algumas perguntas relacionadas ao
estágio. A seleção será feita segundo suas respectivas respostas, a partir dos seguintes
parâmetros:
a) Preenchimento de toda a ficha de inscrição com os dados completos.
b) Motivos e interesses de participação na SEVI-SUS.
c) Possíveis contribuições da participação na SEVI-SUS na formação enquanto
estudante, futura(o) profissional e cidadã(ão).
d) Grau de envolvimento nas questões do curso, do Movimento Estudantil e nas
questões sociais de um modo geral.

2ª etapa: Serão selecionadas (os) 120 estudantes para esta etapa. Estas (es) serão
convocados para entrevista individual, com local e horário a serem divulgados. A
entrevista será realizada por ordem de chegada. O período de realização desta etapa está
presente em ANEXO 2.

2. Será desclassificada (o) automaticamente a (o) estudante que, aprovada (o) para
a segunda fase da seleção, não comparecer ao local previsto em horário fixado
com antecedência pela comissão organizadora do estágio.
3. A(o) candidata(o) classificada(o) que não confirmar sua participação na X
Semana de Vivência no SUS da Universidade Federal da Bahia, após publicação
do resultado no prazo de cinco dias úteis, perderá o direito à vaga, sendo esta
preenchida por outro candidato, obedecendo à ordem de classificação.
4. Ao final, serão selecionadas(os) para a X Semana de Vivência no SUS da
Universidade Federal da Bahia 40 estudantes.
5. As vagas serão distribuídas equitativamente pelos cursos, dando prioridade aos
cursos da área de saúde, a partir do número relativo de inscritas(os). Ou seja,
cursos com maior número de inscritos terão mais vagas disponibilizadas, a critério
e avaliação da comissão organizadora do estágio.

IV – RESULTADOS
1. Os resultados do processo seletivo, tanto a primeira quanto a segunda etapa, serão
divulgados no site do FAS na internet, cujo endereço é: http://fas-fo rum-academicodesaude.webnode.com/ .
2. Caso haja desistência de vaga por parte de uma(um) das(os) estudantes
selecionadas(os), serão convocadas(os) novas(os) estudantes, respeitando o número de
vagas disponíveis e a ordem de classificação.

VI – SOBRE A VIVÊNCIA
1. A vivência acontecerá no município de Vitória da Conquista/BA.
2. Durante manhã e tarde, os estagiários e monitores visitam as unidades da rede SUS,
compreendendo os três níveis de atenção.
3. A programação inclui uma vivência em um movimento social.
4. No período da noite, são realizadas socializações e discussões sobre a vivência do dia.
5. Os custos de alimentação e alojamento das (os) estagiárias (os), bem como o translado
destas (es) para o campo de estágio e dentro da região/município serão garantidos pelo
FAS e DCE, com os apoios institucionais.

V- DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Preenchimento da vaga de estágio obedecerá à ordem de classificação definitiva.
2. É dever da(o) candidata(o) manter atualizados telefones, endereço residencial e
endereço eletrônico para contato.

3. A(o) candidata(o) classificada(o) que, chamada(o) a assumir a vaga, por qualquer
motivo, não confirmá-la no prazo máximo de cinco dias úteis, terá seu nome retirado
automaticamente da lista de convocação, não cabendo recurso desta decisão.
4. Às(aos) estudantes selecionadas(os), é obrigatória a participação nas atividades pré
vivência, como o processo de “Formação das (os) Estagiárias (os)”, em que discutiremos
questões preliminares e faremos ajustes antes da imersão.
5. Após o período da vivência será obrigatório que as(os) estudantes selecionadas (os)
preencham um relato de vivência, que será relevante para obtenção do certificado de
participação na X Semana de Vivência no SUS da Universidade Federal da Bahia.
6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo
(FAS)

ANEXO II - CRONOGRAMA
Datas

Atividades previstas

17 a 24/06

Período de inscrições

09/07

Divulgação do resultado da 1ª etapa

16 a 20/07

2ª etapa de seleção -Entrevistas individuais

24/07

Atividade Pré-SEVI (Serão divulgadas posteriormente a
confirmação de data,hora e local)

A Definir

Formação com Estagiárias (os)

05 a 12/08

Imersão X SEVI-SUS-UFBA

Salvador – BA, 16 de Junho de 2018
Fórum Acadêmico de Saúde

