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A Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO) tornam pública a abertura deste Edital para seleção de bolsistas 

voluntários para dar suporte e apoio ao 3º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e 

Gestão em Saúde, conforme os termos descritos neste documento. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O 3º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde tem por 

objetivo estabelecer um espaço ampliado de debate sobre as possibilidades de ação reflexiva e 

crítica no campo da saúde, integrando os conhecimentos científicos com a formulação de 

políticas e contribuindo para tecer as condições de viabilidade da atualização do projeto da 

reforma sanitária.O público esperado para o congresso é de aproximadamente 2.000 

participantes, distribuídos entre professores, estudantes, profissionais e gestores da área da saúde, 

e convidados.  

 

2. OBJETO 

 

O presente edital tem por objeto selecionar 70 estudantes da UFRN para prestarem 

serviços de suporte e apoio ao 3º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em 

Saúde, mediante os critérios estabelecidos no presente documento. 

 

3. LOCAL E PERÍODO 

 

O Congresso será realizado no período de 01 a 04 de maio de 2017, no Campus da 

UFRN e no Centro de Convenções, no município de Natal/RN. 

  



4.  INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

Critérios de Inscrição: 

 

. Ser estudante de um Curso de Formação Técnica ou Superior na área de Saúde da 

UFRN, inscrito em disciplinas no período 2017.1. 

. Entregar o Formulário de Inscrição preenchido, o Atestado de Matrícula (SIGAA) e 

comprovantes que justifiquem condições favoráveis à seleção, conforme critérios de seleção. 

. Assinar o Termo de Compromisso incluído no Formulário de Inscrição. 

Para inscrição, o interessado deverá comparecer ao Núcleo de Estudos em Saúde 

Coletiva, situado à Avenida Senador Salgado Filho, 3000, Campus Universitário, Lagoa Nova -

Natal/RN, no período de 20 a 23 de fevereiro de 2017, no horário das 8hs às 12hs e das 14hs às 

17hs. Na oportunidade, deverá entregar o formulário de inscrição, junto com os comprovantes 

exigidos.  

 

5. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

Critérios de Seleção 

 

. Participação anterior na organização de eventos científicos (máximo de 4,0 pontos). 

. Participação anterior em atividades de ensino na área de saúde coletiva (máximo de 2,0 pontos). 

. Participação anterior em atividades de pesquisa na área de saúde coletiva (máximo de 2,0 

pontos). 

. Participação anterior em atividades de extensão na área de saúde coletiva (máximo de 2,0 

pontos). 

 

Os candidatos serão classificados de forma ordenada, do maior para o menor escore. Os 

70 primeiros colocados serão convocados. Em caso de empate na classificação dos candidatos, 

será dada prioridade àquele(a) que tiver realizado a inscrição com maior antecedência e àquele(a) 

que estiver apresentando trabalho no referido congresso. 

Será considerada obrigatória a participação dos estudantes no treinamento que será 

oferecido pela organização do evento. 

 

6. PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NAS ATIVIDADES 

 DO CONGRESSO  

 

Os estudantes selecionados terão direito a participarem das atividades do congresso, 

considerando que atuarão em funções relacionadas diretamente com a apresentação de trabalhos. 

Da mesma forma, serão dispensados no turno de trabalho correspondente à apresentação de 

seu(s) trabalho(s). 



7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

1ª Etapa – Será publicada uma lista de candidatos com inscrições deferidas, com base 

nos critérios de inscrição, até o dia 03 de março de 2017 no mural do NESC e no site 

www.nesc.ufrn.br. 

2ª Etapa – Será publicada uma lista de candidatos classificados, com base nos critérios 

de seleção, até o dia 17 de março de 2017 no mural do NESC e no site www.nesc.ufrn.br. 

3ª Etapa – Caso ocorram desistências de candidatos ou a organização do congresso 

tenha necessidade de um número maior de bolsistas voluntários, estes serão convocados de 

acordo com a lista de classificação. 

 

 

Natal, 14 de fevereiro de 2017 

 

 

Prof. Cipriano Maia de Vasconcelos 

Coordenação Geral do NESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITAL N⁰  01/2017 - SELEÇÃO PARA BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS DO 3º 

CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM 

SAÚDE - PROJETO DE EXTENSÃO PJ886-2016 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – N° _______ 

 

NOME: 

       MAT: 

       CURSO: 

 SEXO: 

    

IDADE: 

  E-MAIL: 

    

TELEFONE: 

  Você submeteu trabalho no congresso como apresentador (a)?     (  )Sim    (  )Não 

TERMO DE COMPROMISSO 

Declaro ter disponibilidade de tempo para atuar nos quatro dias do congresso nos horários da 

manhã e tarde, com deslocamento próprio. 

Declaro ter disponibilidade para apoiar ações relacionadas à Secretaria, Organização e 

Programação Científica do Congresso. 

Tenho ciência de que o projeto de extensão para o qual me inscrevo para atuar como bolsista é 

voluntário, sem percepção de bolsa e que terei direito à Inscrição no Congresso e Refeições. 

DATA 

  ASSINATURA DO 

CANDIDATO 

  


