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PROJETO INDICADORES DE VACINAÇÃO: REGISTRO DE VACINAÇÃO   DO MUNICÍPIO 

DE TERESÓPOLIS 
(PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS E EXTENSIONISTAS 
 

1. Apresentação 
 

A Reitoria do Centro Universitário Serra dos Órgãos faz saber aos discentes que está aberta a 
seleção de estudantes estagiários e extensionistas voluntários para o PROJETO INDICADORES 
DE VACINAÇÃO: REGISTRO DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
O PROJETO INDICADORES DE VACINAÇÃO: REGISTRO DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS tem por objetivo a atualização do registro de vacinação das vacinas no Município 
de Teresópolis, além de promover pesquisas acadêmicas resultantes dos registros 
administrativos deste momento tão particular de nossa sociedade. Esperamos atender a uma 
demanda do setor público, contribuindo para a manutenção da vacinação contra a COVID-19 em 
Teresópolis, além de oferecer a possibilidade de o estudante atuar como analista dos dados 
oriundos deste cadastro, correlacionando teoria e prática no que diz respeito a evolução da 
imunização no Município de Teresópolis. 

 
O presente edital prevê 45 vagas para estudantes para o desenvolvimento de ações de 
extensão e pesquisa, regidas pelo princípio institucional da integração ensino-trabalho- 
cidadania. 

 

2. Dos Incentivos, Distribuição e Prazos de Financiamento 
 

Não há previsão de vagas por curso, sendo necessário estar matriculado em qualquer    
graduação oferecida pelo Unifeso. Além disso, exige-se uma dedicação semanal: de 4h para 
estudantes dos curso oferecidos pela DACHT e de 10h para estudantes dos cursos oferecidos pela 
DACS. Para tanto, serão conferidos certificados de participação que valem como carga horária 
de atividade complementar, de IETC e de estágios, conforme tabela a seguir: 
 

Equivalência 
Cursos vinculados à DACS 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 40% 4 horas 
IETC 30% 3 horas 
ESTÁGIO CURRICULAR *  30% 3 horas 

Cursos vinculados à DACHT 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES** 100% 4 horas 
*Naqueles cursos que puderem integralizar a carga horária para estágio curricular  

** Mínimo de 75% de presença na atividade  
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3. Dos Pré-Requisitos e Habilidades Esperadas dos Candidatos 
 

Poderão concorrer às vagas os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação 
do Unifeso. Todos os selecionados deverão ter disponibilidade de dedicação de 4 horas 
semanais (presenciais) para as atividades do projeto localizadas no campus SEDE. 
 
As atividades presenciais incluem participação em reuniões e disponibilidade para cadastro dos 
registros de imunização e análise dos dados epidemiológicos do município em computador 
institucional. 

 
4. Do Processo Seletivo 

 
O objeto deste edital é a classificação de 45 estudantes estagiários e extensionistas para 
participação do PROJETO INDICADORES DE VACINAÇÃO: REGISTRO DE VACINAÇÃO   DO MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS. 

 
O período de inscrição será de 20 de junho a 26 de junho de 2022, unicamente por meio do 
endereço eletrônico protegercovid19@unifeso.edu.br. As inscrições far-se-ão mediante envio 
de ficha de inscrição preenchida conforme o anexo 01 do presente edital até 23h59 (horário de 
Brasília) do dia 26 de junho de 2022. Os candidatos serão  classificados por ordem de 
chegada e deverão ter dedicação em um turno de sua escolha (manhã, tarde ou noite). 

 
A homologação das inscrições e o resultado do processo seletivo serão divulgados no site do 
UNIFESO no dia 28 de junho de 2022 por meio do endereço eletrônico 
http://www.unifeso.edu.br/extensao/. 

 
Fica previsto para o dia 29 de junho de 2022, no turno escolhido pelo candidato, a primeira 
reunião e início dos trabalhos no laboratório de gestão situado próximo à multimídia biomédicas, 
obrigatórios para todos os selecionados. 

 
5. Da Avaliação e Acompanhamento 

 
As atividades de avaliação e acompanhamento estão apresentadas em calendário no quadro 
que se segue: 

 

ATIVIDADE DATA 

Envio de relatório final Dezembro de 2022 

 
Além das atividades previstas no quadro, a coordenação do Projeto e professores 
orientadores encaminharão à Direção de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (DPPE) relatório 
sintético, informando sobre a dedicação de tempo e desempenho dos bolsistas. A atribuição de 
insuficiência em qualquer desses aspectos implicará no desligamento do Projeto e 
impossibilidade de participação em outros editais de extensão até o final do ano de 2022. 

mailto:protegercovid19@unifeso.edu.br
http://www.unifeso.edu.br/extensao/
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6. Das Disposições Gerais 
 

a) Toda publicação apoiada com recursos provenientes do presente edital deverá citar, 
obrigatoriamente, o apoio do UNIFESO. 
 
b) Dúvidas e esclarecimentos sobre o presente edital deverão ser enviados, única e 
exclusivamente, para o endereço eletrônico protegercovid19@unifeso.edu.br. 

 
c) Os casos omissos e não previstos nesse edital serão analisados e decididos pela Reitoria do 
UNIFESO. 

 

 
Teresópolis, 20 de junho de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Verônica Santos Albuquerque 
Reitora UNIFESO 

mailto:protegercovid19@unifeso.edu.br
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Dados do Candidato 

Nome completo: 

Endereço completo: 

Telefone: E-mail: 

Curso de Graduação: Período: 

Matrícula: 

Disponibilidade de Tempo para Dedicação 
Possui ciência que serão necessárias 10 horas semanais (estudantes de cursos da DACS) ou 
4 horas semanais (estudantes de curso da DACHT) de dedicação ao Projeto, no campus 
SEDE? 
 
( ) Sim (  ) Não 
 
Você participou do edital 2021? 

( ) Sim (  ) Não 

Qual turno escolhe para desenvolver a extensão?  

 (  ) Manhã – 10:00 às 12:00 

( ) Tarde – 15:00 às 17:00 
 

( ) Noite – 19:00 às 21:00 

 

ANEXO 1 - TERESÓPOLIS CONTRA A COVID-19 - 2022 
FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS E 

EXTENSIONISTAS 
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