EDITAL N. º 04/2018
CONVOCAÇÃO PARA SELEÇÃO DE ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO NO EXTERIOR

A Pró-reitoria de Extensão da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), no uso de
suas atribuições regimentais, torna público os critérios de inscrição e seleção de discente de cursos
de Pós-graduação em Enfermagem da EBMSP para trabalho voluntário no exterior,
acompanhando a Orquestra Juvenil da Bahia, do Programa NEOJIBA (Núcleos Estaduais de
Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, em Turnê na Europa (Itália, Suíça e França), no período
de 02 a 19 de setembro de 2018.

1.REQUISITOS GERAIS:
1.1. O processo Seletivo é de responsabilidade da Pró-reitoria de Extensão da Escola
Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
1.2. A ausência em alguma das etapas desclassificará automaticamente o candidato.
1.3. As inscrições implicam o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, das
condições totais previstas neste Edital.

2. DOS OBJETIVOS
O processo seletivo para estudante de pós-graduação em Enfermagem da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública destina-se a selecionar 01 (um) candidato para trabalho voluntário no
exterior, acompanhando a Orquestra Juvenil da Bahia, do Programa NEOJIBA em Turnê na
Europa (Itália, Suíça e França), no período de 02 a 19 de setembro de 2018.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Prazo de inscrição: 18 a 28 de junho de 2018
3.2. Endereço eletrônico para inscrição: extensao@bahiana.edu.br
3.3 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
3.3.1. Preenchimento de ficha de Inscrição.
4.3.2. Cópia da carteira de inscrição no Conselho Profissional.
4.3.3. Histórico Escolar do curso de Pós-Graduação em Enfermagem.

4.3.4. Carta de intenção, descrevendo a trajetória profissional e o interesse em participar
do trabalho voluntário no exterior.
4.3.5. Currículo lates em pdf com as devidas comprovações conforme critérios de
avaliação descritos no barema, anexo I.

4. DOS REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DA VAGA
Poderão inscrever-se, os candidatos que:
4.1. Estiverem regularmente matriculados e que já tenham cursado todas as disciplinas do
primeiro semestre dos cursos de Pós-Graduação da EBMSP descritos abaixo:
5.1.1
5.1.2
5.1.3

Especialização em Enfermagem em Cardiologia e Hemodinâmica.
Especialização em Enfermagem em Urgência e Emergência.
Especialização em Enfermagem em Terapia Intensiva e Alta Complexidade.

4.2. Compreender e falar inglês.

5. DAS VAGAS
O total de 01 vaga para trabalho voluntário no exterior, acompanhando a Orquestra Juvenil da
Bahia do Programa NEOJIBA em Turnê na Europa (Itália, Suíça e França), no período de 02 a
19 de setembro de 2018.

6. PROCESSO SELETIVO
O Processo seletivo se dará através de 03 (três) fases: Análise da carta de intenção e currículo
lates, Prova teórica sobre Primeiros Socorros e Entrevista Situacional de Habilidades e
Competências.
6.1. Primeira fase – Análise da carta de intenção e Currículo Lates
As cartas de intenção serão analisadas quanto a pertinência da trajetória profissional do candidato
com as atividades prevista nesse edital, de acordo com barema no anexo I.
O currículo lates será avaliado conforme barema no anexo I.
6.2. Segunda fase – Prova teórica de Primeiros Socorros
Teste do tipo objetivo, constando 40 questões com 4 alternativas de respostas (tipo A, B, C, D),
com duração de 01 hora e meia (90 minutos). Cada questão pontuará 0,25. Apenas serão
classificados para terceira fase os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 5,0 (cinco).
6.3. Terceira fase – Entrevista Situacional

A entrevista Situacional consiste em avaliação prática onde os candidatos desempenharão
atividades da prática em casos simulados, visando avaliar itens como pró atividade, habilidade de
comunicação e desenvoltura para trabalho em grupo, conforme barema no anexo II.

7. DO CALENDÁRIO DE PROVAS E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO
SELETIVO
7.1. DA ANÁLISE DA CARTA DE INTENÇÃO e CURRÍCULO LATES
7.1.1 Atividade interna sem presença do candidato.
7.2. PROVA TEÓRICA DE PRIMEIROS SOCORROS
7.2.1. DATA: 29 de junho de 2018
7.2.2 LOCAL: Unidade acadêmica cabula
7.2.3. PERÍODO DA PROVA: 10h as 12h
7.3 ENTREVISTA SITUACIONAL
7.3.1. DATA: 29 de junho de 2018, das 14h às 18h.
7.3.2. LOCAL: Unidade acadêmica cabula

8. DOS RESULTADOS
8.1. GABARITO DO PROVA TEÓRICA DE PRIMEIROS SOCORROS.
Será publicado na unidade Acadêmica do Cabula a partir das 13h do dia 29 de junho de 2018.
8.2 RESULTADO FINAL
Será publicado na unidade Acadêmica do Cabula a partir das 12h do dia 03 de julho de 2018.

9. DO TRABALHO VOLUNTÁRIO
9.1. INICIO: Previsto para julho de 2018
9.2. CARGA HORÁRIA:
9.2.1. 20 horas para encontros com equipe técnica-administrativa e integrantes da Orquestra
Juvenil da Bahia, do Programa NEOJIBA distribuídas no período de 03 de julho a 01 de setembro
de 2018.
9.2.2. 250 horas distribuídas em atividades (descritas no anexo III) durante a turnê pela Europa
da Orquestra Juvenil da Bahia, do Programa NEOJIBA, no período de 02 a 19 de setembro de
2018.

10. DO ATESTADO
O atestado de atividades será emitido pela Pró-reitoria de Extensão da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública com carga horária de 270 horas.
O atestado poderá ser apresentado como documento comprobatório para dispensa do componente
curricular de práticas nos cursos de Pós-graduação em Enfermagem.

11. DA REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO
O candidato aprovado deverá conhecer e cumprir integralmente o disposto no regulamento
apresentado no anexo III.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
Para maiores informações o candidato deverá entrar em contato com a Pró-reitoria de Extensão,
no telefone (71) 3257-8214 ou através do e-mail: extensao@bahiana.edu.br.

Carolina Pedroza de Carvalho Garcia
Pró-reitoria de Extensão

ANEXO I – BAREMA
CARTA DE INTEÇÃO E CURRICULO LATES
NOME DO CANDIDATO:
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO

PONTOS

CARTA DE INTENÇÃO - Proposição coerente com a proposta
do edital.

0,0 a 3,0

DOMÍNIO DO INGLÊS – Compreensão e fala.

0,0 a 2,0

MONITORIA – 0,5 para cada semestre – máximo de 02
semestres

0,0 a1,0

ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO - Área
Hospitalar – 1,0 para cada semestre – máximo de 04 semestres

0,0 a 4,0

ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO - Área não
hospitalar – 0,5 para cada semestre – máximo de 04 semestres

0,0 a 2,0

Total pontos

12 pontos
AVALIADOR

01
02
03

NOTA

ASSINATURA

ANEXO II – BAREMA
ENTREVISTA SITUACIONAL
NOME DO CANDIDATO:
DESEMPENHO NA ENTREVISTA SITUACIONAL

PONTOS

Perfil proativo

1,0 a 5,0

Habilidade Comunicação

1,0 a 5,0

Afinidade para Trabalho com grupos

1,0 a 5,0

TOTAL

45 PONTOS

AVALIADOR
01
02
03

AVALIADOR
01 02
03

ASSINATURA

ANEXO III
REGULAMENTO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO NO EXTERIOR
TURNÊ NEOJIBA 2018

1. DA RESPONSABILIDADE: O candidato aprovado deverá ser responsável pelas seguintes
atribuições:
1.1. Ter acesso à ficha de saúde dos integrantes da Orquestra para conhecimento do estado de
saúde do grupo.
1.2. Organizar e controlar caixa de medicamentos e primeiros socorros para turnê.
1.3. Prestar atendimento de primeiros socorros aos integrantes da orquestra e a equipe técnicoadministrativa.
1.4. Acompanhar os integrantes da orquestra aos serviços de saúde.
1.5. Verificar e monitorizar sinais vitais e estado geral de saúde em caso de mudança do estado
de saúde.
1.6. Manter a equipe técnico-administrativa atualizada sobre a condição de saúde dos
integrantes da orquestra.
1.7. Orientar e auxiliar os integrantes da orquestra, prestando informações relativas à higiene,
alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde.
1.8. Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea,
intramuscular, endovenosa, segundo prescrição médica.
1.9. Manter contato com professor remoto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
responsável por acompanhar as atividades.
1.10. Realizar diário de bordo das atividades desenvolvidas entregando para o professor
responsável ao término do trabalho voluntário.
1.11. Realizar registro fotográfico das atividades desenvolvidas com o grupo do Programa
NEOJIBA para publicação nas redes sociais da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
1.12. Ter passaporte com data válida para viagem ao exterior no período de 02 a 19 de
setembro 2018.
1.13. Todas as atividades devem ser desenvolvidas com o grupo do Programa NEOJIBA.

2. DOS DIREITOS: Os itens descritos abaixo serão assegurados ao candidato aprovado:
2.1. Custeio das despesas com passagens, translado no exterior, hospedagens e
alimentação, suporte logístico para acesso aos serviços de saúde no exterior, seguro viagem,
informação sobre roteiro de viagem, garantido pelo Programa NEOJIBA.
2.2. Orientação técnica por um professor remoto (Coordenador do curso do candidato
selecionado ou uma pessoa designada pelo mesmo).

2.3. Reposição da aula do curso da Pós-graduação, sem ônus, caso ocorra no período
previsto para atuação no exterior.

3. CRONOGRAMA DA TURNÊ
02/09 – Salvador – Milão
05/09 – Concerto em Torino
06/09 – Concerto em Milão
07/09 – Milão – Montreux
08/09 – Concerto em Montreux
09/09 – Concerto em Genebra
10/09 – Montreux - Verona
11/09 – Concerto em Bolonha
12/09 – Concerto em Verona
13/09 – Concerto em Merano
15/09 – Milão – Paris
17/09 – Concerto em Paris
19/09 – Paris - Salvador

