
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

E INSTITUTO BRASIL SOLIDÁRIO - IBS 

PROJETO DE EXTENSÃO - FACSAUDE 

EDITAL N.º 01/2014 – PROJETO CANUDOS JUNHO/JULHO 
2014 

PROCESSO SELETIVO 

A Universidade Metodista de São Paulo participará em conjunto com o Instituto Brasil Solidário do 
Projeto Canudos - Bahia 

Encontram-se abertas as inscrições para o preenchimento de VAGAS como VOLUNTÁRIO para 
a função de INTEGRANTE UNIVERSITÁRIO DO PROJETO CANUDOS – BAHIA JUNHO E 
JULHO 2014. 

A presente OPERAÇÃO não acarreta nenhum vínculo empregatício, nem a obrigatoriedade de 
remuneração ou qualquer ajuda de custo. 

1. VAGAS 

Serão oferecidas vagas, distribuídas entre diferentes cursos. As vagas são oferecidas somente 
aos semestres listados na tabela a seguir: 

CURSO SEMESTRE 

Administração (novo curso no projeto) 1 ao 7 

Biologia 1 ao 7 

Biomedicina 1 ao 7 

Ciências Sociais (novo curso no projeto) 1 ao 6 

Comunicação Mercadológica (novo curso no projeto) 1 ao 7 

Direito (novo curso no projeto) 1 ao 9 

Ed. Física 1 ao 7 

Engenharia Ambiental 1 ao 7 

Farmácia 1 ao 7 

Filosofia (novo curso no projeto) 1 ao 7 

Fisioterapia 1 ao 7 

Gastronomia 1 ao 4 

Gestão Ambiental (novo curso no projeto) 1 ao 4 

Gestão Pública (novo curso no projeto) 1 ao 4 

Jornalismo 1 ao 7 

Letras (novo curso no projeto) 1 ao 7 

Marketing (novo curso no projeto) 1 ao 4 

Matemática (novo curso no projeto) 1 ao 5 

Medicina Veterinária 1 ao 9 

Nutrição 1 ao 7 

Odontologia 1 ao 7 

Pedagogia 1 ao 7 

Psicologia 1 ao 9 

Radio e TV 1 ao 7 

Relações Públicas (novo curso no projeto) 1 ao 7 

Teologia (novo curso no projeto) 1 ao 7 

Publicidade e Propaganda (novo curso no projeto) 1 ao 7 



 

 

2. DAS AÇÕES 

 

Cada curso irá desempenhar ações vinculadas a sua formação bem como auxilio nas demais 

áreas. 

 

 

 



 

BIOMEDICINA ODONTOLOGIA MED 

VETERINÁRIA 

ED. FÍSICA FARMÁCIA PSICOLOGIA BIOLOGIA NUTRIÇÃO FISIOTERAPIA 

Apoio diagnóstico 
laboratorial de baixa 
complexidade (Urina 
Tipo I PPF e 
Hemograma 
Completo). 
 

Levantamento 
Epidemiológico das 
necessidades locais 

Manejo de caprinos 
de corte 

Levantamento de 
dados da 
população 
 

Apoio 
diagnóstico 
laboratorial de 
baixa 
complexidade 
(Urina Tipo I 
PPF e 
Hemograma 
Completo). 
 

  Cuidados 
higiênicos na 
manipulação 
de alimentos 

 

- Levantamento de 
dados 
epidemiológicos 
 

Diagnóstico para 
estabelecer projetos 
de promoção e 
prevenção da 
saúde bucal 

Tratamento anti-
helmíntico 
(vermifugação). 

Recreação Infantil 
(Danças 
Circulares, oficinas 
lúdicas).  
 

Levantamento 
de dados 
epidemiológicos 

- Levantamento 
de dados 
epidemiológicos 
 

- Levantamento 
de dados 
epidemiológicos 
 

- 
Levantamento 
de dados 
epidemiológic
os 
 

- Levantamento de 
dados 
epidemiológicos 
 

- Visita a campo 
(casas domiciliares 
e creches escolares) 
higiene pessoal e 
alimentar, 
saneamento básico. 
 

Planejamento e 
execução através 
de procedimentos 
gerais em 
odontologia 
(excluindo próteses, 
implantes e 
ortodontia) 

 
Higiene da ordenha 
de cabras leiteiras 

Olimpíadas 
Infantis (jogos 
coletivos com a 
finalidade de 
integração) 
  

- Visita a campo 
(casas 
domiciliares e 
creches 
escolares) 
higiene pessoal 
e alimentar, 
saneamento 
básico. 
 

- Visita a campo 
(casas 
domiciliares e 
creches 
escolares) 
higiene pessoal 
e alimentar, 
saneamento 
básico. 
 

- Visita a campo 
(casas 
domiciliares e 
creches 
escolares) 
higiene pessoal 
e alimentar, 
saneamento 
básico. 
 

- Visita a 
campo (casas 
domiciliares e 
creches 
escolares) 
higiene 
pessoal e 
alimentar, 
saneamento 
básico. 
 

- Visita a campo 
(casas domiciliares e 
creches escolares) 
higiene pessoal e 
alimentar, 
saneamento básico. 
 

- Palestras sobre 
saúde e bem estar 
da população 

Proservação dos 
casos atendidos 
nos retornos 
(semestrais) à 
localidade e 
fortalecer a 
promoção e a 
prevenção da 
saúde bucal 

Higiene da ordenha 
das vacas leiteiras 
 

Ginástica Laboral 
 

Palestras sobre 
saúde e bem 
estar a 
população 

- Palestras sobre 
saúde e bem 
estar à 
população 

- Palestras 
sobre saúde e 
bem estar a 
população 

- Palestras 
sobre saúde e 
bem estar à 
população 

- Palestras sobre 
saúde e bem estar a 
população 

- Capacitações para 
agentes da saúde 
 

 Cuidados higiênicos 
na manipulação de 
alimentos 
 

Incentivo à 
caminhada 
 

Dispensa de 
medicamentos 
(com 
supervisão) 

- Capacitações 
para agentes da 
saúde 
 

Capacitações 
para agentes da 
saúde 

Capacitações 
para agentes 
da saúde 

Atendimentos na 
área de fisioterapia 

  Educação em posse 
responsável e bem 
estar animal 
 

 Recreação para 
Melhor Idade 
 

 Atendimentos 
em grupo e 
individual na 
área de 
psicologia 

 Atendimentos 
na área 
nutricional 

Capacitações para 
agentes da saúde 



 

 

DIREITO FILOSOFIA ADMINISTRAÇÃO GESTÃO PUBLICA GASTRONOMIA RÁDIO E TV PEDAGOGIA PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 

Capacitar gestores/lideres 
comunitários em gestão de 
políticas publicas 

Instalar, Dinamizar ou 
atualizar conselhos 
municipais como os da 
educação, saúde, 
conselho tutelar, de 
assistência social e da 
criança entre outros. 

Capacitar gestores/lideres 
comunitários em gestão de 
políticas publicas 

Capacitar gestores/lideres 
comunitários em gestão 
de políticas publicas 

Capacitar líderes 
comunitárias na 
utilização dos 
alimentos regionais 

Cobertura integral do 
Projeto Canudos 

Capacitar 
educadores do 
ensino fundamental e 
médio sobre técnicas 
de ensino e 
aprendizagem, 
motivação, relação 
interpessoal entre 
outros. 

Atividades Culturais 
(Apoio na semana 
festiva do padroeiro 
da cidade) 

Instalar, Dinamizar ou 
atualizar conselhos 
municipais como os da 
educação, saúde, conselho 
tutelar, de assistência 
social e da criança entre 
outros. 

Capacitar educadores do 
ensino fundamental e 
médio sobre técnicas de 
ensino e aprendizagem, 
motivação, relação 
interpessoal entre outros. 

Instalar, Dinamizar ou 
atualizar conselhos 
municipais como os da 
educação, saúde, conselho 
tutelar, de assistência social 
e da criança entre outros. 

 Capacitar merendeiras 
na utilização 100% dos 
alimentos  

Atividades Culturais 
(Apoio na semana 
festiva do padroeiro 
da cidade) 

Instalar, Dinamizar 
ou atualizar 
conselhos municipais 
como os da 
educação, saúde, 
conselho tutelar, de 
assistência social e 
da criança entre 
outros. 

Resgate Cultural 

Atividades/Capacitações/Mi
nicursos a serem 
elaborados após a 
aprovação do aluno e com 
auxilio do professor da área 

Atividades/Capacitações/
Minicursos a serem 
elaborados após a 
aprovação do aluno e 
com auxilio do professor 
da área 

Promover ações que 
desenvolvam o potencial 
turístico local, incluindo a 
capacitação de mão de obra 
ligada ao comercio de bens 
e serviços. 

Promover ações que 
desenvolvam o potencial 
turístico local, incluindo a 
capacitação de mão de 
obra ligada ao comercio 
de bens e serviços. 

Minicurso de cozinha 
para o Projeto 
Restaurante de 
Canudos  

Resgate Cultural  Comunicação, arte e 
cultura. 

  Atividades/Capacitações/Mi
nicursos a serem 
elaborados após a 
aprovação do aluno e com 
auxilio do professor da área 

     

  Promover ações que 
desenvolvam o potencial 
turístico local, incluindo a 
capacitação de mão de obra 
ligada ao comercio de bens 
e serviços. 

Atividades/Capacitações/
Minicursos a serem 
elaborados após a 
aprovação do aluno e 
com auxilio do professor 
da área 

Promover ações que 
desenvolvam o 
potencial turístico local, 
incluindo a capacitação 
de mão de obra ligada 
ao comercio de bens e 
serviços. 

 Atividades/Capacitaç
ões/Minicursos a 
serem elaborados 
após a aprovação do 
aluno e com auxilio 
do professor da área 

Comunicação Visual 



 

 

COM. 

MERCADOLÓGICA 

GESTÃO 

AMBIENTAL 

LETRAS MARKETING MATEMÁTICA CIENCIAS 

SOCIAIS 

TEOLOGIA RELAÇÕES 

PÚBLICAS 

ENG. 

AMBIENTAL 

JORNALISMO 

Relação Mercado & 
Consumidor – 
entendimento de processo 
de vendas suas etapas e 
competências – Publico 
Alvo – Associação de 
artesanato, Pescadores e 
produtores de doce de 
Umbu. 

 

Levantamento 
Epidemiológico 
das 
necessidades 
locais 

Capacitar 
educadores 
do ensino 
fundamental e 
médio sobre 
técnicas de 
ensino e 
aprendizagem
, motivação, 
relação 
interpessoal 
entre outros. 

Minicurso de 
Empreendedorism
o para líderes 
comunitários - 
Associação de 
pescadores, 
artesanato e de 
doce de Umbu. 

Capacitar 
educadores do 
ensino 
fundamental e 
médio sobre 
técnicas de ensino 
e aprendizagem, 
motivação, relação 
interpessoal entre 
outros. 

Instalar, Dinamizar 
ou atualizar 
conselhos 
municipais como 
os da educação, 
saúde, conselho 
tutelar, de 
assistência social 
e da criança entre 
outros. 

Instalar, 
Dinamizar ou 
atualizar 
conselhos 
municipais como 
os da educação, 
saúde, conselho 
tutelar, de 
assistência 
social e da 
criança entre 
outros. 

Comunicação 
Visual 

Levantamento 
ambiental  

Cobertura integral do 
Projeto Canudos 

Minicurso de Planejamento 
- Compreensão da 
importância e do papel do 
planejamento. Elaboração 
da oferta e escolha de 
mercados. Publico Alvo – 
Associação de Artesanato, 
de Pescadores e 
Produtores de Doce de 
Umbu. 

 

Diagnóstico para 
estabelecer 
projetos de 
promoção e 
prevenção  

Instalar, 
Dinamizar ou 
atualizar 
conselhos 
municipais 
como os da 
educação, 
saúde, 
conselho 
tutelar, de 
assistência 
social e da 
criança entre 
outros. 

Minicurso de 
Planejamento - 
Compreensão da 
importância e do 
papel do 
planejamento. 
Elaboração da 
oferta e escolha de 
mercados. Publico 
Alvo – Associação 
de Artesanato, de 
Pescadores e 
Produtores de 
Doce de Umbu. 

 

Instalar, Dinamizar 
ou atualizar 
conselhos 
municipais como 
os da educação, 
saúde, conselho 
tutelar, de 
assistência social 
e da criança entre 
outros. 

Capacitar 
educadores do 
ensino 
fundamental e 
médio sobre 
técnicas de ensino 
e aprendizagem, 
motivação, relação 
interpessoal entre 
outros. 

 Comunicação, 
arte e cultura. 

Ações de para 
coleta de 
resíduos sólidos 

Atividades Culturais 
(Apoio na semana 
festival do padroeiro 
da cidade) 

Criação e Inovação de 
Produtos – Publico Alvo – 
Associação de Artesanato, 
de Pescadores e 
Produtores de Doce de 
Umbu. 

  Criação e 
Inovação de 
Produtos – Publico 
Alvo – Associação 
de Artesanato, de 
Pescadores e 
Produtores de 
Doce de Umbu. 

 Atividades/Capacit
ações/Minicursos a 
serem elaborados 
após a aprovação 
do aluno e com 
auxilio do 
professor da área 

 Planejamento e 
gestão de 
programas de 
relações 
públicas 

Atividades em 
Permacultura 

Resgate Cultural 

  Atividades/Ca
pacitações/Mi
nicursos a 
serem 
elaborados 
após a 
aprovação do 
aluno e com 
auxilio do 
professor da 
área 

Pesquisa de 
Marketing - 
Compreensão de 
um sistema de 
informação de 
Marketing na 
coleta de 
informações do 
ambiente 
mercadológico 

Atividades/Capacit
ações/Minicursos a 
serem elaborados 
após a aprovação 
do aluno e com 
auxilio do 
professor da área 

  Relações 
públicas com e 
no setor 
governamental 

  



3. DO LOCAL E O PERIODO DO PROJETO 

Apresentação 

 

Justificativa 

Esta proposta assume a perspectiva de um desenvolvimento local integrado e 
sustentável e, por isso, tem como orientação principal, o planejamento e a 
realização de atividades que incentivam as comunidades a se organizarem 
política e coletivamente para superar a situação em que se encontram, além de 
despertar e descobrir suas potencialidades para a mudança. 

O trabalho que visa à formação de multiplicadores permite a auto-organização 
e a valorização cultural e forma um mosaico de pessoas que apostam no 
potencial humano, fomentando o exercício da cidadania. 

 

Objetivo Geral 

Promover o acesso à informação, prevenção e promoção à saúde e educação, 
à cultura e às noções de cidadania para o desenvolvimento social da 
população do município de Canudos, Vila Canudos Velho, estimulando a 
participação cidadã como estratégia de mudança e autonomia. 

Devido a Copa do Mundo no Brasil o período do projeto ainda não está 
definido, podendo ocorrer no limite das datas de 20/06 a 02/08. Serão 15 
dias de Projeto. 

Será oferecido ao aluno certificação de 120 horas de prestação de serviços 
voluntários. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se acadêmicos regularmente matriculados em qualquer um 
dos semestres dos cursos citados na tabela da seção anterior (não serão 
aceitas inscrições de alunos de outros cursos e semestres). 

5. DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

1. Curriculum Vitae (formato PDF) 

2. Histórico Escolar, extraído do SIGA (formato PDF) 

3. Ficha de inscrição preenchida contendo foto 3x4 

 

 

 

 



6. DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Situação 1 – Alunos da Universidade Metodista - (Calouros no Projeto 

Canudos) 

 1. Depósito (na boca do caixa) de taxa de inscrição de R$ 60,00 

Instituto Brasil Solidário – IBS – CNPJ: 07.456.934/0001-81 Banco: Caixa 

Econômica Federal – Agencia 3107 C/C 636-4 (OP 003/PJ) 

        2. 3 Kg de alimento não perecível (menos sal e açúcar), prazo de 

validade longa e 1 litro de óleo de cozinha. 

* O comprovante de pagamento da taxa de inscrição bem como os 

alimentos não perecíveis deverão ser entregues no ato da inscrição. 

 

Situação 2 - – Alunos da Universidade Metodista - (Veteranos no Projeto 

Canudos) 

1. Depósito (na boca do caixa) de taxa de inscrição de R$ 80,00 Instituto 

Brasil Solidário – IBS – CNPJ: 07.456.934/0001-81 Banco: Caixa 

Econômica Federal – Agencia 3107 C/C 636-4 (OP 003/PJ) 

        2.  3 Kg de alimento não perecível (menos sal e açúcar), prazo de 

validade longa e 1 litro de óleo de cozinha. 

* O comprovante de pagamento da taxa de inscrição bem como os 

alimentos não perecíveis deverão ser entregues no ato da inscrição. 

Situação 3 – Profissionais formados pela Universidade Metodista de São 

Paulo 

1. Depósito (na boca do caixa) de taxa de inscrição de R$ 100,00 

Instituto Brasil Solidário – IBS – CNPJ: 07.456.934/0001-81 Banco: Caixa 

Econômica Federal – Agencia 3107 C/C 636-4 (OP 003/PJ) 

        2. 3 Kg de alimento não perecível (menos sal e açúcar), prazo de 

validade longa e 1 litro de óleo de cozinha. 

* O comprovante de pagamento da taxa de inscrição bem como os 

alimentos não perecíveis deverão ser entregues no ato da inscrição. 

 



Situação 4 – Alunos de outras Instituições de Ensino 

1. Depósito (na boca do caixa) de taxa de inscrição de R$ 100,00 

Instituto Brasil Solidário – IBS – CNPJ: 07.456.934/0001-81 Banco: Caixa 

Econômica Federal – Agencia 3107 C/C 636-4 (OP 003/PJ) 

        2. 3 Kg de alimento não perecível (menos sal e açúcar), prazo de 

validade longa e 1 litro de óleo de cozinha. 

* O comprovante de pagamento da taxa de inscrição bem como os 

alimentos não perecíveis deverão ser entregues no ato da inscrição. 

Situação 5 – Profissionais formados por outra Instituição de Ensino 

1. Depósito (na boca do caixa) de taxa de inscrição de R$ 100,00 

Instituto Brasil Solidário – IBS – CNPJ: 07.456.934/0001-81 Banco: Caixa 

Econômica Federal – Agencia 3107 C/C 636-4 (OP 003/PJ) 

        2. 3 Kg de alimento não perecível (menos sal e açúcar), prazo de 

validade longa e 1 litro de óleo de cozinha. 

* O comprovante de pagamento da taxa de inscrição bem como os 

alimentos não perecíveis deverão ser entregues no ato da inscrição.  

* O aluno/profissional não selecionado não terá sua taxa de inscrição 

devolvida. 

* Caso aluno ou profissional de outra Instituição de Ensino, que não a 

Metodista, seja qualificado, deverá pagar uma taxa adicional de R$400,00 

para o custeio da viagem. 

7. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão recebidas, de 24/03/2014 a 23/05/2014 na secretaria de 
supervisão de estágios Campus Planalto para cursos do Campus Planalto. Na 
secretaria da FACSAUDE, Edifício Iota, para cursos do Campus Rudge Ramos. 
A documentação (Curriculum Vitae, Histórico Escolar, Ficha de inscrição 
preenchida, foto 3x4 e comprovante do depósito) deverá estar em envelope 
lacrado e endereçado ao Projeto Canudos. 

 

7.1 DAS INSCRIÇÕES PARA PÚBLICO EXTERNO 

As inscrições serão recebidas, de 24/03/2014 a 23/05/2014 via correio para 
Universidade Metodista de São Paulo – Campus Planalto. Avenida Dom Jaime 
de Barros Câmara, 1000 – Bairro Planalto – São Bernardo do Campo – SP. 



CEP 09898-400. Coordenação de Estágio FACSAUDE – A/C “Projeto Canudos 
- Projetos Extensão Metodista – ProEx – FACSAUDE.  A documentação 
(Curriculum Vitae, Histórico Escolar, Ficha de inscrição preenchida, foto 3x4 e 
comprovante do depósito) deverá estar em envelope lacrado e endereçado ao 
Projeto Canudos. 

8. DA SELEÇÃO 

Os candidatos serão selecionados em duas fases: a primeira através de 
análise de Curriculum Vitae e Histórico Escolar, no período de 24/03/2014 a 
23/05/2014 e a segunda através de entrevistas e/ou dinâmicas de grupo a 
serem realizadas a partir do dia 26/05/2014. 

9. DA DIVULGAÇÃO 

A divulgação dos resultados da primeira fase ocorrerá em 24/05 e 26/05 via e-
mail, respondendo a todos que se inscreveram. 

Os resultados da segunda fase serão divulgados em 05/06/2014, também via 
e-mail. 

10.  DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS 

Serão oferecidas 36 vagas, que serão distribuídas de acordo com a demanda 
das ações, e das necessidades da comunidade de Canudos. 

A partir da divulgação, o aluno selecionado deverá disponibilizar um conjunto 
de horas ao longo do mês de Junho de 2014 tanto para a concretização das 
ações previstas, como para reuniões junto à sua equipe. 

11. DO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA. 

A viagem será realizada por meio terrestre (ônibus) ida e volta saindo do 

Campus Planalto. Os participantes estarão isentos dos custos das passagens 

A alimentação será fornecida pela Universidade Metodista de São Paulo com a 

coparticipação dos alunos participantes do processo seletivo (taxa de inscrição 

e alimentos doados) 

Os alunos serão acomodados em casas de moradores da comunidade de Vila 

Canudos, não tendo a necessidade de barracas ou similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROJETO DE EXTENSÃO - CANUDOS – JUNHO/JULHO DE 2014 

 

Nome:  

Data de Nascimento:       

Curso:  

Semestre:  Turno:  Nº de Matrícula:  

Endereço:  

Número:  Complemento:  CEP:  

Bairro:  Cidade:  Estado:  

Telefones: (      )  (residencial)  

 (      )  (celular)  

 (      )  (comercial)  

 (      )  (recados) Falar com:  

e-mail 1:  

e-mail 2:  

Plano de     

FOTO 3X4 



Saúde 

RG  

CPF  

Tipo 

Sanguíneo 
 

 

 

APROVAÇÃO 

 Data Assinatura 

Coordenação do Projeto 

Canudos 

  

Observações: 

 

 

 


