
                     UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
                    FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE ENFERMAGEM 
PROJETO DE EXTENSÃO  

AMBULATÓRIO DE LESÕES DERMATOLÓGICAS 

EDITAL DE SELEÇÃO   

CURSOS ENFERMAGEM E MEDICINA 

O processo de inscrição para o projeto (AMBULATÓRIO DE LESÕES) vinculado ao 

curso de enfermagem estará disponível no período de 16 a 20 de fevereiro de 2020, no 

horário de 8:00h às 17:00h. 

Aos interessados que preencham os requisitos exigidos: 

1- Estar regularmente matriculado no 40 a 70 período do curso de Enfermagem.  

2- Estar regularmente matriculado no 5º a 7º período do curso de medicina. 

3- Possuir interesse/desejo em aplicar os conhecimentos teóricos relativo aos 

cuidados de enfermagem, aos pacientes do Ambulatório de Lesões 

Dermatológicas da UNIVALE.  

4- Possuir disponibilidade de horário dois dias na semana.  

5- Ter disponibilidade de estar no projeto por no mínimo 6 meses. 

6- Apresentar bom desempenho acadêmico. 

7- Entregar para secretária no Ambulatório de lesões (Bloco D3, Campus II 

UNIVALE) a ficha preenchida em anexo. 

Número de vagas: 

 Curso de Medicina: 04 vagas 

 Curso de Enfermagem: 06 vagas 

Horário de funcionamento do projeto:  

 13:00h as 17:00h de segunda a sexta. 

 Cada estagiário terá que cumprir 8 horas semanais, dois dias na semana 

obedecendo escala do serviço.  

Seleção dos candidatos: 

A seleção acontecerá dia 21/02/2020 às 14:00h, no ambulatório de lesões.  

Para entrevista e avaliação. 

Divulgação dos classificados: 

A relação de classificados será divulgada no dia 22/02/2020 através da coordenação no 

e-mail do candidato.  As atividades iniciam dia 2/03/2020. 
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CURSO DE ENFERMAGEM 
 

Ficha de inscrição 

Edital 2020.1 – Ambulatório de Lesões 

Nome completo:_______________________________________________________ 

Email_________________________________________________________________ 

Endereço_______________________________________________Cel____________ 

Curso: ________________ 

Disponibilidade de horário/dias da semana: 

______________________________________________________________________ 

Justifique porque gostaria de fazer parte do projeto: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
Assinatura  


