
 

 

Programa ParaPraia – 2019 
Edital de Inscrição para Seleção de Monitores e Voluntários  

 

1. Sobre o Programa de Extensão 

O projeto ParaPraia ocorre em Salvador desde 2014 e visa possibilitar às pessoas com mobilidade reduzida o 

direito constitucional e à cidadania de ir e vir, inclusive no lazer. O projeto é proveniente de uma parceria 

público-privada entre a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), a Secretaria da Cidade Sustentável 

de Salvador e instituições privadas. O curso de Fisioterapia da EBMSP é responsável pela seleção, treinamento e 

organização da equipe de voluntários que participam do banho assistido, enquanto a Secretaria Municipal 

proporciona uma infraestrutura acessível em uma praia da cidade, através do fornecimento de cadeiras anfíbias 

(cadeira especial com rodas, largas e grandes, que aderem à areia da praia e flutuam na água do mar), pistas de 

acesso, material desportivo, de apoio, tendas, espaços para recreação e sombreiros, além de cadeiras para 

acompanhantes.  

 

Horário do projeto: das 7h às 13h. 

Local e datas: 

Local  Datas 

Praia de Ondina   5, 12, 19 e 26 de janeiro de 2019. 

Litoral (praia a definir) 9, 16, 23 e 24 de fevereiro de 2019. 

Observação: o deslocamento para praias fora de Salvador, feito a partir de um ponto de encontro até o litoral, 

será disponibilizado pela organização do projeto. 

 

2. Inscrições 

2.1 Período de inscrição: de 19 a 30/11/18. 

2.2 Como se inscrever: envie um e-mail para parapraia@bahiana.edu.br, informando a sua categoria de 

inscrição, conforme descrito no presente edital. 

2.3 Confirmação da inscrição: a inscrição será confirmada por e-mail, após a conclusão do processo de avaliação 

da sua inscrição. 

 

3. Vagas 

Serão 25 vagas de monitoria/voluntariado, por dia, distribuídas da seguinte forma: 

Vaga Categoria de Inscrição Vagas 

Monitor 

Estudantes de Fisioterapia da EBMSP 5 

Estudantes de Psicologia, Educação Física, Biomedicina, Odontologia, Medicina e Enfermagem da 

EBMSP 
5 

Egressos da EBMSP 5 

 

Voluntário 

Docentes da EBMSP 5 

Funcionários da EBMSP 2 

Voluntários externos 3 

                        Total 25 
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4. Treinamento para capacitação do monitor/voluntário 

Para estar apto a participar do programa, é obrigatório participar do Treinamento para Monitoria do Banho 

Assistido. No momento da inscrição, o interessado deverá informar o dia ideal para participar da capacitação, 

que contará com uma etapa teórica e outra, prática: 

4.1 Local do treinamento: Praia de Ondina – Av. Presidente Vargas (em frente ao IBR), Ondina, Salvador – BA, 

40000-001. 

4.2 Traje: utilizar roupas de banho (maiôs e sungas), acompanhadas de bermudas/short e camisetas para 

treinamento prático a ser realizado na água. 

4.3 Horário das turmas: 

Turmas Vagas disponíveis Horário Data 

Turma 1 25 Das 8h às 10h 1/12/18 

Turma 2 25 Das 10h às 12h 1/12/18 

Turma 3  25 Das 8h às 10h 15/12/18 

Turma 4  25 Das 10h às 12h 15/12/18 

  

5. Certificação 

O certificado de participação como voluntário ou monitor do projeto será enviado para o e-mail cadastrado, em 

até 30 dias após a finalização do projeto, com a carga horária (cumprida) distribuída da seguinte forma: 

a. Carga Horária do Treinamento de Banho Assistido: 5 horas. 

b. Carga Horária Monitor/Voluntário do projeto ParaPraia: 5 horas/dia. 

c. Carga Horária Mínima: 10 horas (treinamento + atuação no projeto). 

d. Carga Horária Máxima: 45 horas (treinamento + atuação no projeto). 

 

6. Dúvidas e informações: 

Envie um e-mail para parapraia@bahiana.edu.br ou ligue para a Pró-Reitoria de Extensão, pelo (71) 3257-8214. 

 

 

 

 

 

Salvador, 16 de novembro de 2018 

 

Pró-Reitoria de Extensão  


