EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO XIX
ANEXO III - 59 Observatório da gestão hospitalar
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)

Plano de trabalho:
- Participação de reuniões e auxílio na política para formação e manutenção de equipes e subprojetos
dentro do programa e com os parceiros externos;
- Suporte na organização ou na participação dos colaboradores do Programa em visitas e assessorias
técnicas, ciclos de palestras, eventos e cursos de atualização e capacitação;
- Auxílio na elaboração de relatórios técnicos periódicos que dêem suporte à elaboração de publicações
técnicas e científicas por cada subprojeto desenvolvido;
- Participação efetiva no desenvolvimento das ações de Extensão relacionadas ao Desenvolvimento de
estratégias de acompanhamento da alta hospitalar com orientação especializada de nutrição aos usuários
e seu impacto na reinternação.
Número de bolsistas/bolsas:
1 Bolsista por 3 meses (setembro, outubro e novembro de 2016)
Requisitos para a candidatura:
Todos os candidatos devem apresentar Coeficiente de Aproveitamento Acadêmico maior ou igual a 7,0.
Estar cursando o 6º ou 8º período do Curso de Nutrição.
Perfil do candidato:
Será considerado o tempo de experiência anterior como discente vinculado ao Programa Observatório de
Gestão Hospitalar como bolsista ou voluntário e a qualidade das suas atividades desenvolvidas junto aos
projetos componentes do Programa
Forma/etapas de seleção:
A seleção se dará em uma única etapa onde será realizada a análise de currículo. Os candidatos deverão
entregar seu Currículo Lattes impresso acompanhado de comprovações referentes a trabalhos e resumos
apresentados em Eventos, publicações, participação em projetos de Pesquisa e no Programa Observatório
de Gestão Hospitalar.
Os candidatos que apresentarem maior tempo de experiência e produção vinculada ao Observatório de
Gestão Hospitalar terão preferência no processo de seleção para bolsas.
Local, data e hora da seleção:
Os currículos deverão ser entregues com a documentação comprobatória especificada acima na Secretaria
da Faculdade de Nutrição entre os dias 08 e 12 de agosto, das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00.
Endereço: Faculdade de Nutrição - Campus sede – UNIFAL-MG. Rua Gabriel Monteiro da Silva, 714, Centro.
Sala H-101.

