
 

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

 
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO ENFERMAGEM NA ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA: AÇÃO GERENCIAL, ASSISTENCIAL E EDUCATIVA NO NÍVEL SECUNDÁRIO DE 
ATENÇÃO A SAÚDE.  
 
 
I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1. O projeto Enfermagem na atenção especializada: ação gerencial, assistencial e educativa 
no nível secundário de atenção à saúde visa a inserção das estudantes de enfermagem no 
Ambulatório Docente Assistencial da Escola Bahiana de Medicina (ADAB) – Brotas, com o 
objetivo de possibilitar a vivência de práticas em uma unidade de média complexidade;  
 
2. O processo de seleção ao que se refere este edital será de responsabilidade do 
componente curricular Estágio em Saúde Coletiva e se constituirá em duas fases: entrega da 
carta de intenção e entrevista coletiva;  
 
3. A duração deste projeto será de 3 meses, prorrogável por igual período (se houver a sua 
manutenção no semestre 2014.2);  
 
4. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 08 vagas, distribuídas entre 
estudantes do 7º, 8º e 9º semestres.  
 
 
II. SOBRE O PROJETO DE EXTENSÃO  
 
1. O projeto de extensão Enfermagem na atenção especializada: ação gerencial, assistencial 
e educativa no nível secundário de atenção à saúde será desenvolvido nas dependências do 
ADAB – Brotas, nos dias de segunda, terça e quarta-feira. Projetou-se a seguinte distribuição:  
 

 Terça-feira: grupo 01  
 Quarta-feira: grupo 02  
 Segunda-feira: atuação neste dia acontecerá mediante demandas identificadas nos 

dias regulares de atividades de estágio-extensão e mediante escala definida 
considerando a disponibilidade, motivação e capacidade técnica-científica do 
estudante, sendo sempre organizada com viabilidade para participação de membros 
dos dois grupos selecionados.  

 
2. O horário de realização das atividades será das 14h às 18h;  
 
3. As estudantes, sob a supervisão da docente, realizarão as seguintes atividades, de acordo 
com o dia especificado por grupo:  



 

3.1. Ações gerenciais:  
3.1.1. Contribuição junto a gerencia de enfermagem, examinar os cronogramas de 
distribuição dos trabalhos e colaboradores, escala de serviço, questões 
administrativas (ordem de serviço, memorandos, diversos cronogramas e 
planejamentos, programas de qualidade), reavaliação dos protocolos já existentes 
para atualização e contribuição de novas sugestões, participação na confecção do 
manual de segurança do paciente no ADAB.  

 
3.2. Ações assistenciais:  
3.2.1. Programa de Prevenção e Tratamento de Portadores do HTLV, onde realizarão 
consulta de adesão ao programa, acolhimento em sala de espera, capacitação para o 
autocuidado (auto sondagem vesical para pacientes na condição de mielopatia 
paraparesia espática), educação em saúde (sala de espera), acompanhamento de 
gestante portadores do HTLV.  
3.2.2. Sala de vacina: integrar e avaliar possíveis melhorias na rotina deste serviço, 
observação da estratégia da rede de frio, armazenamento e conservação, reposição e 
controles.  
3.2.3. Implantação da consulta de enfermagem em demais programas como o de 
Planejamento Familiar: diagnóstico situacional, busca ativa para implantação do 
atendimento de enfermagem com consulta e atendimento no programa que será 
conduzido inicialmente com a exclusivamente dos alunos de enfermagem inseridos 
neste projeto de extensão.  

 
3.3. Ações de educação em saúde:  
3.3.1. Implantação de grupos de qualidade de vida e promoção da saúde; realização 
de atividades de educação permanente.  
 

 
III. FREQUÊNCIA  
 
Ao final do projeto, a estudante terá direito ao certificado de participação, desde que 
apresente a frequência mínima de 75%;  
 
Obs.:  
 

 Para a participação neste projeto não é necessário o pagamento de taxas, porém é 
imprescindível que a estudante esteja devidamente matriculada e frequentando o 
curso;  

 
 A participação neste projeto de extensão é de caráter voluntário, assim, a estudante 

não receberá nenhum subsidio ou reembolso para a realização das ações previstas.  
 



 

IV. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 
1. A seleção ocorrerá no dia 19 de março de 2014, às 14:30 horas, na Unidade Acadêmica 
do Cabula, em sala a ser divulgada;  
 
2. As estudantes deverão preencher a ficha de inscrição e entregar na Secretaria da Pós-
graduação do Cabula (antes da sala dos professores);  
 
3. A seleção consistirá em duas etapas:  

3.1 Carta de intenção: a estudante deverá explicitar os motivos para a participação 
no projeto, as expectativas e como pretende contribuir para o mesmo. A carta deve 
ser redigida em próprio punho, datada, assinada. A mesma deverá ser entregue às 
avaliadoras no dia referido no item 1 deste tópico;  
3.2 Entrevista coletiva: a estudante participará de uma dinâmica de interação.  

 
4. As estudantes aprovadas nas duas etapas iniciarão as atividades no ADAB no dia 25 de 
março de 2014.  
 
 
 
 
 
Salvador, 13 de março de 2014.  
 
Cristiane Magali Freitas dos Santos  
Supervisora de Campos de Práticas do Curso de Graduação em Enfermagem  
 
Aidê Nunes  
Docente do Curso de Graduação em Enfermagem  
Docente Supervisor do Estágio de Extensão no ADAB 


