
EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016 

ADITIVO VIII 

 
ANEXO III - 85 QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR DA UNIFAL-MG 

 (As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Continua... 

Plano de trabalho: 

Sob orientação do coordenador do programa, o bolsista dedicará 15 horas semanais, no período de abril 
a dezembro de 2016, ao desenvolvimento das atividades prevista nos projetos 
• Auxiliar os coordenadores em seus diversos projetos pertencentes ao programa QVT do servidor 
da UNIFAL;  
• Verificação de materiais necessários para as atividades dos referidos projetos; 
• Auxílio no desenvolvimento das ações referentes ao programa; 
• Auxiliar no controle da presença dos participantes dos projetos; 
• Auxiliar na construção do relatório parcial do programa e todos os seus projetos; 
• Participar na organização e montagem das feiras de promoção de saúde, reuniões mensais de 
discussões sobre temas relacionados, buscando integrar as ações dos projetos aos seus conhecimentos 
acadêmicos; 
• Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem nos projetos, auxiliando no 
desenvolvimento de pesquisa científica, bem como, produção de conhecimento interdisciplinar; 
• Auxiliar os alunos participantes do programa QVT e seus projetos, na avaliação e planejamento 
dos exercícios dos grupos de participantes; 
• Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão em outras instituições e 
comunidade externa; 
• Auxílio na elaboração do relatório anual/final do programa e dos projetos da QVT. 

Número de bolsistas/bolsas:  

1 bolsista por 8 meses 

Requisitos para a candidatura: 
• O acadêmico candidato a bolsa deverá estar regularmente matriculado em um dos cursos de 
graduação da área da saúde da UNIFAL; 
• Estar cursando acima do 3º período. 

Perfil do candidato: 

Para candidatar-se a bolsa o acadêmico deve ter: 
• Ter interesse em trabalhar em projetos voltados a Promoção de saúde e Qualidade de Vida do 
servidor; 
• Disponibilidade de, pelo menos, 15 horas semanais para se dedicar ao Programa; 
• Ter participado de algum Projeto de extensão do Programa de Qualidade de Vida do Servidor e/ou 
da área da saúde (apresentar comprovante no momento da entrevista). 

Forma/etapas de seleção: 

A seleção do bolsista será realizada por meio de entrevista estruturada (apêndice 1). 

Local, data e hora da seleção: 

Data da entrevista: 06/04/2016 das 14:00 às 16:00 horas 

Local: Centro Integrado de Assistência ao Servidor (CIAS), Prédio L - UNIFAL sede. 

 

  



EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016 

ADITIVO VIII 

continuação. 
 

Edital Proex 01/2016 - Seleção de bolsistas - QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR DA UNIFAL-MG 
 

ENTREVISTA ESTRUTURADA 
 
 
 

Nome do candidato a bolsa: ______________________________________________ 

Nº de matrícula:_____________ Período: ____________Curso:_________________ 

1) Por que você está concorrendo a vaga? (1,0 ponto) 

2) Apresenta disponibilidade de horário, quarta-feira de manhã para auxiliar nos projetos na Unidade 

II (Santa Clara) e no CIAS (Sede)? (2,0 pontos) 

3) Tem habilidade em trabalhar em grupos e comunicar em público? Tem disponibilidade para 

viagens em outros Campi como bolsista do programa? (2,0 pontos) 

4) Participação em projeto de extensão na área da saúde (nome, período de participação)(3,0 pontos) 

(Apresentar os comprovantes no momento da entrevista).  

5) Qual o seu entendimento sobre a temática “Qualidade de Vida no Trabalho” e como você acha que 

poderá contribuir como bolsista neste programa? (2,0 pontos). 

 

 Declaro que o conteúdo das informações são verdadeiras 

 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 

 
 


