
                                                                                                                                
                 

                                                

 

 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

SELEÇÃO PARA O PROJETO DE PESQUISA “EXCESSO DE PESO E DOENÇA 

CARDIOMETABÓLICA” (PEPE) 

 

Coordenação: Prof. Cátia Palmeira  

 

O projeto de pesquisa “Excesso de Peso e Doença Cardiometabólica” (PEPE) desenvolvido 

pela Pós-graduação e Extensão da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Púbica, torna 

pública a abertura de inscrições para seleção de monitoria voluntária e estabelece as normas 

para a realização do exame. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1.   A seleção será regida por este edital; 
1.2.   Esta seleção visa o provimento de vagas para a atividade de extensão para 

alunos dos cursos de Enfermagem, sob forma de voluntariado. 
1.3.   A seleção de que trata este edital será realizada em duas etapas, conforme 

especificação a seguir; 
1.3.1.   A primeira etapa da seleção destina-se a análise do histórico escolar; 
1.3.2.   A segunda etapa da seleção consistirá de entrevista, com o objetivo de 

avaliar o perfil acadêmico do candidato. 
  

2. DAS VAGAS 
  

2.1.     REQUISITOS 
2.1.1.  Estar regularmente matriculado nos cursos de Enfermagem da EBMSP; 
2.1.2.  Estar, cursando do 4º ao 7o semestre do curso; 
2.1.3.  Ter disponibilidade de carga-horária de 4 horas semanais, incluindo as 

segundas-feiras das 13h às 17 horas, por período de 1 ano, prorrogável para 
mais 1 ano, conforme necessidade e desejo de ambas as partes. 
  

2.2.  ATRIBUIÇÕES 
2.2.1.  Exercer suas atividades conforme plano de trabalho elaborado juntamente 

com os professores responsáveis; 
2.2.2.   Auxiliar os professores na realização de trabalhos pesquisas científicas e 

materiais didáticos; 
  

 2.3.  VAGAS: 05 vagas. 
  
 2.4.   CARGA HORÁRIA: 4 horas semanais. 
  
3. DA INSCRIÇAO 

 



                                                                                                                                
 3.1.  A inscrição deverá ser efetuada somente na secretaria 

da pós-graduação e extensão, Campi Cabula, de 13 a 20 de março de 2015, com 
apresentação do comprovante de matrícula. 

  
4. DA SELEÇAO 

 
 4.1.  A seleção ocorrerá no dia 23/03/2015, às 14:00 no ADAB - Brotas 
 4.2.     O não comparecimento, neste dia e horário, implicará na desclassificação 

do candidato. 
  

5. PROFESSORA RESPONSÁVEL 
 
5.1. A professora responsável por esta seleção será Cátia Palmeira. 

 
 
 
 
 

  
Salvador, 11 de março de 2015. 

 
 
                                      Carolina Pedroza de Carvalho Garcia 

Coordenação da Extensão 

 


