
Processo Seletivo de Bolsista de Extensão para o Projeto “Debatendo a 

Biossegurança Social com Foco na Saúde do Trabalhador” (2019). 

 

1- O Projeto “Debatendo a Biossegurança Social com Foco na Saúde do 

Trabalhador”, vinculado ao Instituto de Saúde Coletiva (ISC)/Departamento de 

Planejamento em Saúde (MPS), selecionará estudantes de graduação 

interessados em participar das suas atividades durante o ano de 2019.  

1.1- Poderão participar da seleção estudantes de graduação da UFF das áreas 

da saúde e afins, desde que estejam matriculados regularmente no ano de 

2019. 

1.2- A carga horária semanal de atuação do estudante bolsista no Projeto é de 

12h. 

2- O Projeto se encontra cadastrado na plataforma SIGProj sob o nº. 

319743.1759.27936.11022019 e tem como objetivos: 

GERAL: 

Interagir com trabalhadores, prioritariamente, que atuam na prestação de 

serviços para debater criticamente as condições de biossegurança e da saúde 

do trabalhador nos ambientes de trabalho, por meio de Encontros Temáticos 

(quinzenais/mensais). 

 

ESPECÍFICOS: 

a) Articular as atividades de algumas disciplinas dos cursos de medicina, 

nutrição, ciências biológicas e enfermagem com as boas práticas de 

biossegurança e com as questões que norteiam o campo da saúde do 

trabalhador. 

b) Promover Encontros Temáticos com os trabalhadores do campo da 

prestação de serviços (salão de beleza, tatuagem, oficinas mecânicas, 

limpeza, laboratórios, dentre outros). 

c) Fortalecer o campo de formação acadêmica, notadamente dos estudantes 

de graduação da área de saúde, por meio da participação efetiva dos mesmos 

em ações de extensão integradas às disciplinas teóricas. 

d) Estimular a formação de multiplicadores em biossegurança e saúde do 

trabalhador. 

e) Estimular a participação de estudantes, durante o processo de formação, 

em ações extensionistas no campo da biossegurança e da saúde do 

trabalhador. 

 

3- O processo seletivo: 

a- Elaboração de redação de texto baseado nas referências apresentadas 

neste Edital. O estudante terá o período de duas horas para redigir 

individualmente o texto, a partir do tema a ser apresentado no momento da 

seleção.  



b- A seleção ocorrerá no dia 24 de abril de 2019, às 10h, nas dependências 

da UFF, na cidade de Niterói/RJ, em local a ser informado oportunamente.  

c- O resultado da seleção será divulgado no mural do Instituto de Saúde 

Coletiva/ISC (3º andar do prédio anexo do HUAP), no dia 26 de abril de 2019. 

4- As redações serão avaliadas e receberão notas de 0 a 10, levando-se em conta a 

clareza do texto e a demonstração da compreensão do tema proposto, tendo em 

vista a bibliografia apresentada. 

5- Os cinco primeiros colocados estarão aptos a atuar no Projeto em 2019, sendo 

que o(a) estudante selecionado(a) em primeiro lugar fará jus a uma bolsa de 

extensão, que a PROEX disponibilizará, segundo normas institucionais da UFF. 

6- O presente processo seletivo baseia-se nas seguintes referências: 

FORPROEX – Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras. Plano Nacional de Extensão Universitária. Pág. 09 a 36. Manaus, 

2012. Disponível em 

https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/Pol%C3%ADtica-

Nacional-de-Extens%C3%A3o-Universit%C3%A1ria-e-book.pdf. Acessado 

em 11/01/2019. 

 

GOMEZ, C. M.; LACAZ, F. A. C. Saúde do trabalhador: novas-velhas 

questões. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 797-807, 2005. 

 

7- Os interessados em participar do processo seletivo deverão se inscrever 

pessoalmente no período de 15 de abril de 2019 (9h 30min às 12h e de 13h 

30min às 16h) a 16 de abril de 2019 (9 às 11 30min), diretamente com a 

coordenação do Projeto, na secretaria do Departamento de Planejamento em 

Saúde (MPS/ISC), localizado no 3º andar do prédio anexo ao HUAP. Para a 

inscrição, será necessário o preenchimento de formulário (fornecido no local), 

apresentação de RG e CPF e comprovante de matrícula na UFF, devidamente 

regularizada no 1º semestre/2019. 

8- O processo seletivo será conduzido pela coordenação do Projeto.  

 

Niterói, 08 de abril de 2019. 

 

_________________________________ 

Coordenação do Projeto 
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