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O Centro Acadêmico de Medicina Armando Bezerra (CAMAB-UCB) comunica que estão abertas as             
inscrições para o processo seletivo para o Projeto Super Saúde 2019.2 
 
Qual papel dos participantes do Projeto Super Saúde? 
 

O participante do projeto tem como função auxiliar ativamente o CAMAB e o CEE 01 da Ceilândia nas 
demandas trazidas pelos professores, pais e alunos, a partir da orientação e promoção de autonomia 
em saúde no centro de ensino por meio de atividades, propostas em cada mês. É responsabilidade 
dos integrantes do projeto comprometer-se com a presença e participação nos encontros e com a 
frequência em atividades de capacitação oferecidas previamente às atividades na escola durante todo 
o semestre. 
 

1. DOS OBJETIVOS DO PROJETO 

1.1        Gerais: 
 

●  Promover autonomia em saúde, respeitando as possibilidades de cada aluno. 
 

2.2        Específicos: 
 

● Entender as demandas dos professores e, juntamente com esses profissionais, criar 
soluções viáveis. 

● Desenvolver a capacidade de cada aluno e melhorar sua qualidade de vida. 
● Trazer discussões e atividades relacionadas à prática da saúde, com ajuda e 

orientações de profissionais da área. 
 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1 Poderão se inscrever acadêmicos da graduação em medicina, do 1º ao 12º semestre,             
devidamente matriculados na Universidade Católica de Brasília. 
2.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do preenchimento do formulário           
através do link ( https://forms.gle/XR1qN6AMmhrX8yNP6 ) até o dia 5 de Setembro de 2019 às 17h.                
Formulários enviados posteriormente a este prazo serão desconsiderados. 
 
3.  DAS VAGAS 
3.1 Serão destinadas vagas de acordo com o período em que o acadêmico se encontra, divididas               
em até o 4º período e após o 4º período. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/XR1qN6AMmhrX8yNP6


Período Quantidade de vagas 

1º ao 4º semestre *10 vagas 

5º ao 12º semestre *5 vagas 

 

*A quantidade de vagas pode ser alterada, se necessário, de acordo com as inscrições. 

 
4. DA SELEÇÃO 
4.1 O processo seletivo constará de um entrevista a ser realizada no dia 5 de Setembro de                
2019, no bloco M, sala M216, às 18 horas. 

 
5. DAS PONTUAÇÕES 
5.1 A  entrevista será estruturada com perguntas gerais padronizadas para todos participantes. 

5.2 A pontuação nal do participante será composta pelo somatório das notas das questões             
propostas. 
5.3  A pontuação individual pode ser disponibilizada ao candidato. 
5.4 As pontuações de outros candidatos NÃO serão disponibilizadas para todos os demais            
inscritos. 
5.5 O resultado nal será divulgado dia 06/08/2019, via e-mail e postagem pública nas mídias              
sociais da CAMAB. 
5.6 É resguardado o direito do CAMAB de ampliar ou reduzir o número de vagas no processo                
seletivo conforme julgar necessário. 

 
6. DAS ATIVIDADES 
6.1 As atividades do Projeto Super Saúde acontecem mensalmente, divididas em no mínimo 2             

encontros, 1 no ambiente do Centro de Ensino Especial 01 da Ceilândia e 1 na Universidade                
Católica de Brasília (UCB). 

6.2 As atividades são de cunho obrigatório para os participantes, coordenadores e           
co-coordenadores do projeto. 

6.3 Para receber a certicação é necessário frequência de 75% nas atividades. 

 

7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
7.1 Os selecionados para o projeto serão beneciados com certicados de 15 horas referentes às              

atividades de extensão do Projeto Super Saúde do Centro Acadêmico de Medicina Armando             
Bezerra e com 48 pontos para a CLEV. 

7.2 Para efetivar o cargo de participante, é OBRIGATÓRIO estar presente no primeiro encontro do              
semestre, data e horário a serem estabelecidos posteriormente. Aquele que for ausente            
nesse encontro sem justificativa* será exonerado e haverá convocação de novo concorrente. 
*A justificativa será analisada pela coordenação e considerada válida ou não. 

7.3 É resguardado à Coordenação de Apoio e Extensão do CAMAB o direito de retirar o candidato                
que foi aprovado no processo seletivo, mas não participa das atividades propostas em qualquer              
momento do semestre. 

7.4 Casos omissos ou não previstos neste edital serão resolvidos mediante votação entre os             
membros ativos da Coordenação de Apoio e Extensão do CAMAB. 

7.5 Quaisquer dúvidas, os candidatos poderão se comunicar via ouvidoria         
(https://www.camabucb.com/ouvidoria) com a coordenação do CAMAB.  

 

https://www.camabucb.com/ouvidoria


 
Brasília, 30 de Agosto de 2019. 
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Coordenadora Geral do CAMAB 

 

 

 

Marina Nunes Sousa 

Coordenadora Geral do CAMAB 

  

  

 


