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EDITAL Nº 001/2017 – MONITORIA PROJETO DE EXTENÇÃO SAMU NAS 

ESCOLAS - SAMUZINHO 
 

 

O Serviço de Atendimento móvel de Urgência e Departamento de Urgência e 

Emergência (DUE) da Secretaria Municipal de Saúde de Macapá/ PMM no uso de 

suas atribuições torna público, por meio deste Edital, o processo seletivo para admissão de 

novos membros efetivos no PROJETO SAMUZINHO para compor o seu quadro de 

acadêmicos monitores. 
 

 

1.   DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 

1.1 O presente processo seletivo será regido por este Edital e será executado pelos 

coordenadores do PROJETO SAMUZINHO de Macapá- AP e Núcleo de Urgência 

e Emergência-NEU. A finalidade deste processo de seleção é aumentar o quadro de 

monitores do projeto, bem como ampliar as habilidades dos acadêmicos envolvidos 

oportunizando-os em participar de projeto de extensão de grande valia curricular. 
 

 

2.   PRÉ-REQUISITOS NECESSÁRIOS 
 

 

Estarão aptos para preencher as vagas do processo seletivo os acadêmicos: 
 

 

2.1 Devidamente matriculados no curso de Enfermagem na cidade de Macapá AP, de 

Instituição de Ensino Superior Pública ou Privada. Estes alunos devem estar cursando 

no mínimo o 5º e no máximo o 9º semestre da graduação em Enfermagem durante o 

ano de 2017. A documentação comprobatória será exigida na inscrição. 
 
 

2.2 Devidamente matriculados no curso de Medicina na cidade de Macapá AP, da 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Estes alunos devem estar cursando no 

mínimo o 5º e no máximo o 8º semestre da graduação em Medicina durante o ano de 

2017. A documentação comprobatória será exigida na inscrição. 

 
2.3 Devidamente matriculados no curso de Fisioterapia na cidade de Macapá AP, de 

Instituição de Ensino Superior Pública ou Privada. Estes alunos devem estar cursando 

no mínimo o 5º semestre e no máximo o 8º semestre da graduação em Fisioterapia 

durante o ano de 2017. A documentação comprobatória será exigida na inscrição. 

 

2.3 Devidamente matriculados no curso de Pedagogia na cidade de Macapá AP, de 

Instituição de Ensino Superior Pública ou Privada. Estes alunos devem estar cursando 

no mínimo o 5º semestre e no máximo o 7º semestre da graduação em Pedagogia 

durante o ano de 2017. A documentação comprobatória será exigida na inscrição. 
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2.4 É necessário que todos os envolvidos estejam cientes de participação em 2 

sábados ao projeto por mês, bem como 2 dias para reuniões ou eventos (durante dias 

da semana) em cada mês, sendo que ambas as programações serão previamente 

agendadas a fins de organização, bem como será observado o horário de estudo da 

academia. Esta disponibilidade de tempo será exigida durante um ano contando a 

partir do ingresso nesta seleção. Caso o candidato FALTE 25% nessas atividades 

propostas mensais, sem justificativas plausíveis, poderá ser desvinculado pelos 

coordenadores do PROJETO SAMUZINHO a qualquer momento do processo de 

monitoria. Desacato às lideranças do Projeto, bem como o descompromisso com as 

atividades executadas, também poderão eliminar o candidato selecionado. 

 

2.5 O acadêmico deve apresentar rendimento acadêmico acima de 7 (levar documento 

comprobatório no ato de inscrição). 

 

2.6 Para receber o certificado de participação no Projeto, o acadêmico selecionado 

deverá cumprir um ano de participação nas atividades propostas. 
 
 
 

3.   INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 
 

 

   3.1. As inscrições serão realizadas pelos coordenadores do PROJETO 

SAMUZINHO ou funcionário do Departamento de Urgência e Emergência da 

Secretaria Municipal de Saúde de Macapá (localização: Av. General Osório – S/N, 

Laguinho, Macapá - AP, 68901-017) do dia 20 a 24 de Fevereiro de 2017, das 

08h00minh às 13h00minh, horário local. As inscrições serão realizadas mediante 

entrega de currículo Lattes ou comum com foto (Impresso) e seus respectivos 

comprovantes documentais (Cópias),  histórico Escolar (Avaliação do coeficiente de 

desempenho acadêmico) e preenchimento de impresso próprio entregue no ato de 

matricula. Dessa forma, o candidato deverá levar documentação que comprove as 

exigências solicitadas no item 2. A falsificação de documentação estará sujeita a 

eliminação do processo e execução das medidas legais cabíveis. 
 

 

3.2. Não serão aceitas inscrições após o período estabelecido, nem de candidatos que 

não preencham os pré-requisitos do item 2 deste Edital.  

 

3.3 No ato de inscrição, o candidato à monitoria deverá fazer a entrega de algum 

MATERIAL EDUCATIVO ou BRINQUEDO (ainda não utilizado) voltado para o 

público infantil, no valor mínimo de R$ 5,00 e no máximo R$ 10. Trazer nota ou 

cupom fiscal do produto no ato de inscrição. Esses materiais serão aplicados durante a 

execução do Projeto em 2017 e não serão aceitos valores em espécie e nem será 

devolvido o Material Caso o acadêmico não seja selecionado. 
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4.   VAGAS 
 

 

4.1 Serão disponibilizadas 25 vagas, das quais serão: 

 

 15 para acadêmicos de Enfermagem (que cursem do 5º ao 9º semestre); 

 05 para acadêmicos de Medicina (que cursem do 5º ao 8º semestre); 

 03 para acadêmicos de Fisioterapia (que cursem no mínimo o 5º semestre); 

 02 para acadêmicos de Pedagogia (que cursem no mínimo o 5º semestre); 

 

         4.2 Nos casos do não preenchimento de qualquer uma dessas vagas ou desistências, 

estas serão ofertadas segundo a ordem de classificação.  
 
 

5.   PROCESSO SELETIVO 
 

 

5.1 O processo seletivo será realizado em 2 etapas, que consistirá em:  

1- Inscrição e Análise Curricular, Documental e Histórico acadêmico,  

2- Entrevista. 

    A ausência em qualquer uma dessas etapas terá caráter eliminatório. Ao final 

da primeira etapa, a coordenação do PROJETO SAMUZINHO irá divulgar a 

relação dos aptos e classificados para a segunda e última fase do Processo de 

Seleção na página da Prefeitura de Macapá-Ap (www.macapa.ap.gov.br) e 

no Facebook do projeto: @samuzinhomacapa. 

 

5.2 No momento de Inscrição o acadêmico deve seguir as instruções do item 3 

deste edital; 

 
5.3 Durante a Análise Curricular, Documental e do Histórico, serão avaliados pelos 

membros e/ou organizadores do Projeto os currículos deixados pelos candidatos 

(que deverão ser levados impressos), mediante entrega de documentação 

comprobatória (cópias dos certificados); Será avaliada no currículo toda a 

produção científica do candidato e analise da nota de desempenho acadêmico do 

histórico. Sendo que os trabalhos e participação em eventos na área de Urgência 

e Emergência possuem maior peso curricular. Os avaliadores serão escolhidos 

ou selecionados diretamente pelos coordenadores do projeto. 

 

5.3 Esta etapa ocorrerá dos dias 27 a 02 de Março de 2017, das 08h00min h as 

12h00minh no Departamento de Urgência e Emergência da Secretaria 

Municipal de Saúde de Macapá, localizada na Av. General Osório, n° 365 - 

Laguinho, Macapá - AP, 68901-017, sala 217. 

 

http://www.macapa.ap.gov.br/
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5.4 Os aptos a participar da Segunda Etapa do processo de seleção serão anunciados 

na data provável de 03 de Março de 2017, na página da Prefeitura de Macapá-

Ap (www.macapa.ap.gov.br) e no Facebook do projeto: 

@samuzinhomacapa, onde também será disponibilizado o local e horário de 

execução da última etapa, que ocorrerá em dois dias, entre os dias 06 e 10 de 

Março de 2017. Os candidatos selecionados serão submetidos à Entrevista (2ª 

Etapa). 

 

5.5 A entrevista será realizada pelos membros e/ou coordenadores do Projeto. É 

importante ressaltar que nesta fase a habilidade comunicativa, a experiência com 

o público infantil, além da capacidade de lecionar e desenvolver trabalho em 

equipe poderá ser avaliada/explorada. O currículo apresentado na primeira etapa 

de seleção será avaliado novamente, para constar a relação da experiência 

relatada, com a correspondência (comprovação) curricular. 

 

 

 

6.   DA CLASSIFICAÇÃO E DOS APROVADOS 
 

 

6.1 Os candidatos que obedecerem aos pré-requisitos serão considerados aprovados 

no processo seletivo. 

 
6.2 A relação dos candidatos aprovados será anunciada na pagina da prefeitura 

Municipal de Macapá (www.macapa.ap.gov.br) e no Facebook do projeto 

@samuzinhomacapa pela comissão organizadora do Processo Seletivo na data de 13 

de Março de 2017. 

 

6.3 Em qualquer momento após o término do Processo de Seleção os organizadores 

poderão exercer o que se lê no item 4.2, para compor o quadro de monitores do 

projeto.  
 

 

7.    DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 

7.1 Os candidatos inscritos no processo seletivo deverão estar de acordo com o 

conteúdo deste edital. 
 

 

7.2 Casos omissos a este edital deverão ser resolvidos pela diretoria organizadora do 

PROJETO SAMUZINHO e somente esta terá o poder de tomar quaisquer decisões 

acerca deste processo seletivo. 

 

7.3 Alterações ou modificações nas instruções deste edital poderão ocorrer e serão 

anunciadas na página da prefeitura de Macapá (www.macapa.ap.gov.br) e no 

Facebook do projeto (@samuzinhomacapa). 

 

http://www.macapa.ap.gov.br/
http://www.macapa.ap.gov.br/
http://www.macapa.ap.gov.br/
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                                                                       Macapá-AP, 02 de Fevereiro de 2017 
 

 

 

 

 
 


