PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
NUCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIA
EDITAL 001/2016- DUE/NEU/SEMSA
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA INTEGRANTES DO PROJETO
SAMU NAS ESCOLAS

O Projeto de extensão SAMU nas Escolas, coordenado pelo Enfermeiro Donato Farias da
Costa, torna pública pelo presente Edital a abertura do Processo Seletivo para novos
integrantes.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo de que trata este Edital será realizado sob a responsabilidade da
Secretária Municipal de Saúde – SEMSA, por meio do Núcleo de Educação em Urgência –
NEU.
1.2 O Processo Seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira constituída de
avaliação e Analise Curricular e segunda constituída de Entrevista, ambas de caráter
classificatório e eliminatório.
1.3 São pré-requitos para inscrição participação deste processo seletivo:
I. Ser universitário, a partir do quinto ano de curso;
II. Ter disponibilidade quinzenalmente as sextas pela manhã ou tarde;
III. Ter disponibilidade mensalmente aos sábados.
1.4 O trabalho é voluntário e os alunos serão certificados como monitores do projeto, com
certificado de extensão emitido pela SEMSA/DUE/NEU.
2 DAS VAGAS
2.1 O Processo Seletivo de que trata este Edital oferecerá um total de 20 vagas, distribuídas
aleatoriamente entre os cursos de Serviço Social, Enfermagem, Jornalismo e Medicina. As
inscrições são abertas APENAS AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS das Faculdades e
Universidades do Amapá.

3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição do candidato implicará na ciência e na subentendida aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
3.2 As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente no Departamento
de Urgência e Emergência da Secretária Municipal de Saúde – Sala 215 – Situado na rua
General Ozorio – S/N – laguinho, nos Horários das 08:00 às 12:00h, no período entre
28/03/2016 a 01/04/2016.
3.3 Para efetivação da inscrição, o candidato deverá entregar no ato da inscrição Cópia do
curriculum lattes. Aguarde a confirmação da sua inscrição que sairá dia 01/04/2016.
3.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento correto do formulário de
inscrição, assumindo, portanto, as consequências por quaisquer informações incompatíveis
com seus dados pessoais.
3.5 Não havendo confirmação da sua inscrição até o dia 01/04/2016, o candidato deverá entrar
em contato com o e-mail oficial do projeto (samunasescolas.ufal@gmail.com).
4 DA ENTREVISTA
4.1 Serão convocados para participar da Entrevista os 50 primeiros colocados após a análise
curricular.
4.2 A indicação para a realização da Entrevista será publicada na data provável de
01/04/2016, via e-mail e nas redes sociais do projeto.
4.3 A Entrevista será realizada no dia 04/04/2016, na Secretaria de Saúde de Macapá –
Departamento de Urgência e Emergência Sala 215, em sala identificada coma logomarca do
projeto. A ordem das apresentações será definida por ordem de chegada. Os candidatos
deverão chegar a partir das 08h:00min e serão liberados às12h:00min
4.4 A entrevista será realizada em duas etapas:
4.4.1.Um Diálogo individual sobre questões relacionadas à intencionalidade do candidato em
participar do projeto;
4.4.2 Uma Apresentação Oral de 1 minuto e meio em linguagem acessível ao público infantil,
respondendo a uma pergunta que será divulgada junto ao resultado da pré-seleção para a
entrevista;
5 DA APROVAÇÃO
5.1 O resultado final será publicado no dia 05/04/2016 via e-mail , site da Prefeitura
Municipal de Macapá (www.macapa.ap.gov.br) e redes sociais do projeto.

5.2 O início das atividades do projeto acontecerá no dia 09/04/2016 das 8h às 12h, para todos
os membros aprovados, com apresentação do projeto e integrantes do grupo e treinamento
básico em primeiros socorros. As ações nas escolas acontecerão a partir do dia 09/04/16.
6 RESUMO DO PROJETO
SAMU nas Escolas é um projeto de extensão desenvolvido pela Secretária Municipal de
saúde, através do Departamento de Urgência e Emergência, Núcleo de Educação em Urgência
e SAMU-192 Macapá, em parceria com a Secretaria de Municipal de Educação, em que os
alunos participantes realizam ações com estudantes do ensino fundamental de escolas públicas
Municipais e privadas de Macapá - AP, conscientizando a comunidade escolar acerca dos
malefícios que os trotes (que representam aproximadamente 70% das chamadas mensais
recebidas na central de regulação Macapaense) causam para o serviços prestados pelo SAMU
e ofertando oficinas de primeiros socorros. As palestras serão sempre realizadas da forma
mais lúdica possível, utilizando canções, dinâmicas, dramatizações e jogos, além de sempre
atentando a buscar uma linguagem acessívelao público ouvinte.
7 DAS ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES
7.1 Os membros do projeto deverão obrigatoriamente participar de 75% das atividades
planejadas, as sextas das 7:30h às 12h ou 13:30 às 18h e das oficinas de formação e
planejamento que acontecerão mensalmente aos sábados, das 8h às 11hs na DUE.
7.2 O projeto tem duração de um ano e o aluno pode renovar sua participação por anos
seguintes. No decorrer do projeto o atraso em alguma das atividades, sem prévia justificativa
plausível, implicará em advertência. O acúmulo de 3 (três) advertências é convertido em uma
falta, que ao ultrapassarem 25% da carga horária do semestre acarretam em desligamento do
projeto.
8 CALENDÁRIO
Atividades

Período

Lançamento do Edital
Inscrição no DUE

28/03/2016

Resultado da seleção para Entrevista
Entrevista

01/04/2016
04/04/2016

Resultado Final

05/04/2016

Treinamento em primeiros socorros

11/04/2016 – 16/04/2016

Macapá,28 de Março de 2016.

Donato Farias da Costa
Diretor do Departamento de Urgência e Emergência
Coordenador do SAMU nas Escolas

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
SAMU NAS ESCOLAS
1. DADOS PESSOAIS
Nome
CPF
Data de nascimento
Curso

Período

Instituição de ensino
Telefone
Email
Disponibilidade*
() Sexta manhã ( ) Sexta tarde
* Marque seu turno disponível para o projeto. Caso possua as duas opções, marque-as e
durante aseleção você será destinado para apenas uma delas, de acordo com os critérios
da ComissãoOrganizadora do Processo Seletivo.

