
EDITAL COMPLEMENTAR DE SELEÇÃO PARA BOLSITAS DE ESTÁGIO EM 

PROJETO DE EXTENSÃO EM SEGURANÇA DO PACIENTE E QUALIDADE DA 

ASSISTÊNCIA  

 

 A Professora Fabiana Maria Kakehasi, faz saber que, no período de 21 a 31 de março de 

2019 o Projeto de Extensão Open School IHI em Segurança do Paciente e Qualidade da 

Assistência receberá inscrições de candidatos para o exame de seleção para 01 vaga remanescente 

de bolsas de estágio com carga horária de 20 horas semanais. 

 

Perfil esperado para o(a) aluno(a) bolsista e atividades que serão desempenhadas por eles: 

 

1. Espera-se que os bolsistas tenham conhecimento em ferramentas e conceitos básicos sobre 

Segurança do Paciente e Qualidade da Assistência em Saúde; habilidades de escrita em 

Português; conhecimento básico de manejo de recursos digitais, como pacote Office e produção 

de vídeos; conhecimento intermediário/avançado para leitura em Inglês; motivação e pró-

atividade para desenvolvimento de atividades em Segurança e Qualidade envolvendo alunos de 

graduação, profissionais, residentes, pacientes e familiares; disponibilidade para exercer 

atividades presenciais no Hospital das Clínicas da UFMG. 

 

2. As atividades do alunos bolsistas serão realizadas com o suporte do grupo de coordenadores 

do projeto e outros profissionais parceiros do Hospital das Clínicas da UFMG e incluem, entre 

outros: 

2.1. colaborar com os coordenadores na organização da estrutura do Projeto, incluindo 

atividades de secretaria, agendamento e convocação de reuniões, controle do cadastro, 

frequência e certificação de alunos voluntários; 

2.2. desenvolver atividades práticas em Segurança do Paciente e Qualidade da Assistência, 

liderando o grupo de alunos voluntários; 

2.3. desenvolver material digital sobre temas de Segurança do Paciente e Qualidade da 

Assistência; 

2.4. promover eventos internos e externos sobre Segurança do Paciente e Qualidade da 

Assistência; 

2.5. apoiar e participar de atividades institucionais ligadas a Segurança do Paciente e Qualidade 

da Assistência. 

 

Critérios para candidatura são: 

 

3. Poderão inscrever-se alunos(as) regularmente matriculados nos cursos de graduação na área 

de saúde da UFMG com previsão de conclusão do curso no 1º semestre de 2020 ou data 

posterior. Não serão aceitos como bolsistas alunos com previsão de conclusão do curso de 

graduação no 1º ou 2º semestres de 2019. 
 

4. O(a) aluno(a) bolsista deste Projeto não poderá receber outras bolsas acadêmicas, exceto 

aquelas vinculadas à assistência estudantil, concedidas pela FUMP. Será proibido o recebimento 

de bolsas deste Projeto por alunos(as) que recebam qualquer bolsa para intercâmbio nacional ou 

internacional, assim como por alunos que recebam bolsa de estágio pago pela UFMG. 

 

5. Devido à necessidade de cumprimento de carga horária presencial semanal no Hospital das 

Clínicas, conforme especificado no item abaixo, alunos(as) que tenham a previsão de cumprir 

estágio ou disciplina — curricular ou optativa — fora da região metropolitana de Belo 

Horizonte no ano de 2019, NÃO poderão se candidatar. 

 

 



6. O(a) aluno(a) deve ter disponibilidade para cumprir as 20 horas, sendo pelo menos 2 

turnos de 4 horas corridas fixos/semestre e as demais horas em atividades agendadas com os 

coordenadores do projeto ou supervisores. A disponibilidade de horários deve ser apresentada já 

no ato do preenchimento do formulário de inscrição.  

 

7. Alunos(as) que tenham feito trancamento total de matrícula no semestre anterior não poderão 

assumir ou manter bolsa, portanto, não poderão participar deste processo seletivo como 

BOLSISTA. 

 

8. É obrigatório que o(a) aluno(a) possua e mantenha um RSG (Rendimento Semestral Global) 

igual ou superior a 2 no último semestre para o qual a informação já tenha sido disponibilizada 

pelo DRCA. Essa regra não valerá para alunos(as) que ainda não tenham qualquer RSG semestral 

lançado em seus históricos escolares devido à entrada recente na UFMG.  

 

Processo de inscrição e seleção dos bolsistas: 

 

9. No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher formulário eletrônico no endereço 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2gYvdixHqofSVLHJeGC2IEfe9KS3tkq1k1AXv

DGwummruAA/viewform?usp=sf_link e anexar arquivo digitalizado em PDF de relato 

discursivo escrito de próprio punho sobre suas motivações para participar do Projeto de 

Extensão Open School IHI em Segurança do Paciente e Qualidade da Assistência. Requisitos: 

letra legível, texto total em uma lauda.  

 

10. O processo de seleção será realizado em duas etapas: 

10.1. 1ª etapa - Análise de dados enviados por meio de preenchimento de formulário 

eletrônico descrito acima. Será atribuído um total de 60 pontos, distribuídos da seguinte 

forma: 

10.1.1. checagem de critérios de elegibilidade para candidatura (caráter eliminatório) – não 

pontua. 

10.1.2. disponibilidade para cumprimento de atividades presenciais (caráter eliminatório e 

classificatório) – 30 pontos. 

10.1.3. análise de currículo e de relato discursivo de próprio punho (classificatório) – 30 

pontos. 

10.2. 2ª etapa – Entrevista. Serão selecionados para a 2ª etapa, ou seja, para a entrevista, 

apenas os 8 primeiros colocados na 1ª etapa. Total 40 pontos. 

10.2.1. No momento da entrevista o(a) aluno(a) deverá apresentar o original dos seguintes 

documentos: carteira de Identidade e CPF; Extrato de Integralização Curricular; Relato 

discursivo (não serão aceitos relatos digitados) enviado no ato do preenchimento do 

formulário de inscrição. 

10.2.2. A análise dos currículos será realizada entre os dias 1 e 5/04/2019 e a convocação 

para as entrevistas será realizada por e-mail no dia 08/04/2019 com a divulgação do 

horário e local.  

10.2.3. O não comparecimento na entrevista implicará na eliminação do candidato no 

processo de seleção. 

 

Aprovação e divulgação de resultado: 

 

11. A pontuação total do aluno será a soma da nota das duas a etapas do processo de seleção.  

 

12. Critérios para aprovação e classificação: 

12.1. Serão aprovados os candidatos que obtiverem, pelo menos, 70 (pontos) no processo 

seletivo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2gYvdixHqofSVLHJeGC2IEfe9KS3tkq1k1AXvDGwummruAA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2gYvdixHqofSVLHJeGC2IEfe9KS3tkq1k1AXvDGwummruAA/viewform?usp=sf_link


12.2. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente das notas apuradas. 

12.3. Em caso de empate na nota final, terá prioridade o candidato com a maior média de 

RSG, seguido pela maior idade. 

 

13. O resultado será divulgado nos meios de comunicação internos do Hospital das Clínicas da 

UFMG e por meio de e-mail para os candidatos selecionados para a 2ª etapa. Haverá um prazo 

de 24 horas para recursos. 

 

Início das bolsas e validade do edital  

 

14. Ao bolsista selecionado será creditada, pela FUNDEP, durante o tempo em que estiver no 

Fomento de Bolsas de Estágio /2019 para PROJETO DE EXTENSÃO, uma bolsa mensal, sem 

vínculo empregatício.  

 

15. O aluno selecionado deverá ter conta corrente no Banco Itaú para recebimento da bolsa de 

estágio. Não será efetuado pagamento em conta poupança, conjunta ou terceiros. 

 

16. As bolsas terão vigência de abril a setembro de 2018, permitindo renovação por até no 

máximo 2 anos conforme o interesse e disponibilidade do aluno e caso seja importante para o 

andamento de atividades do Projeto.  

 

17. Este edital tem validade de até 6 (seis) meses, contados a partir da data da divulgação do 

resultado da seleção. 

  

 

 

 

Belo Horizonte, 20 de março de 2019. 

 

 

 

 

Fabiana Maria Kakehasi 

Coordenadora do Projeto de Extensão Open School IHI  

Hospital das Clínicas/UFMG 


