CENTRO DE ATENÇÃO ÀS JUVENTUDES (CAJU)
EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA

I. SOBRE O CAJU

O Centro de Atenção às Juventudes (CAJU) é um centro de serviços vinculado à
Pró-Reitoria de Extensão da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), que
visa constituir uma comunidade em rede para promoção da saúde mental das juventudes na
cidade de Salvador.
As ações e projetos do CAJU são orientados pelos princípios da Reforma Psiquiátrica e da
Política Nacional de Humanização, segundo os seguintes eixos:
. Tecnologias leves do cuidado;
. Poéticas artísticas / Artes;
. Cultura (saberes cotidianos e de tradição oral);
. PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde).

II. DAS INSCRIÇÕES, VAGAS E CERTIFICAÇÃO

1. Período de inscrição de 28/03 a 04/04/2018, na Secretaria de Pós-Graduação,
Pesquisa, Inovação e Extensão Brotas ou Cabula.
2. Vagas: 05 (cinco).
3. A seleção ocorrerá no dia 06/04/2018, às 11h30, no Campus Brotas.
4. O certificado de participação na monitoria será disponibilizado para o e-mail
institucional, com a carga horária cumprida no programa.
5. Período da monitoria: anual.

III. DAS ATRIBUIÇÕES DA MONITORIA
Os(a) monitores(a) selecionados(a) deverão:
1. cumprir carga horária de 6 (seis) horas semanais, entre atividades presenciais ou a
distância, conforme orientação;

2. participar das reuniões do núcleo gestor do CAJU agendadas para as seguintes
datas: 11/05; 01/06; 27/07; 03/08; 17/08 (FÓRUM DO CAJU); 14/09; 19/10; 23/11;
3. participar do grupo de estudos do CAJU “Juventudes, Saúde Mental e Produção de
Subjetividade”, a ocorrer quinzenalmente, às segundas-feiras, das 13h30 às 16h.;
4. São atividades da Monitoria:
. co-elaborar e acompanhar programas e projetos;
. produzir fichamentos, relatos e relatórios;
. dar suporte técnico-pedagógico aos programas e projetos;
. elaborar e desenvolver oficinas;
. mediar encontros e reuniões;
. elaborar planos e planejamentos pedagógicos;
. articular parcerias;
. fomentar o trabalho em rede dos programas e projetos do CAJU;
. realizar mapeamentos, cartografias, diagnósticos e análises institucionais;
. realizar estudos teóricos;
. sistematizar informações, conhecimentos e experiências;
. escrever artigos;
. apresentar trabalhos em eventos científicos;
. representar o CAJU em eventos;
. participar da elaboração e realização do Fórum do CAJU.

Salvador, 28 de março de 2018.

Fábio Giorgio Azevedo
Coordenador do CAJU

