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           Seleção de acadêmicos para o Projeto REVIVER/UNIFAP 

O Projeto de extensão Reviver/Curso de Bacharelado em Enfermagem da 

Universidade Federal do Amapá-UNIFAP, torna público por meio deste Edital que no 

período de 20 a 27 de março de 2019, estarão abertas as inscrições para a seleção 

de 05 (cinco) acadêmicos de Enfermagem, para comporem o referido Projeto. 

O projeto é multidisciplinar e conta com a participação de profissionais e 

acadêmicos de Enfermagem, Medicina, Farmácia, Nutrição, Fisioterapia e Educação 

Física e Psicologia. A equipe trabalha em conjunto com os pacientes, cuidadores e/ou 

familiares dando orientações sobre a doença de Parkinson e Alzheimer, estado 

nutricional entre outros cuidados com a saúde de ambos.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

     1.1 O grupo de trabalho tem por objetivo, oferecer orientação e apoio aos 

cuidadores dos pacientes com Doença de Parkinson e/ou Doença de Alzheimer como 

fator de promoção da saúde e da qualidade de vida, de forma a amenizar os sintomas 

patológicos do cuidador, por meio do desenvolvimento de intervenções voltadas a 

essa população.  

     1.2 O presente edital tem por objetivo a seleção de 05 (cinco) acadêmicos 

voluntários para integrar o Projeto de extensão REVIVER/CURSO DE 

ENFERMAGEM/UNIFAP - Campus MARCO ZERO, a partir de abril de 2019, poderá 

concorrer, conforme este Edital, estudantes matriculados regularmente no Curso de 

graduação Enfermagem da UNIFAP, das seguintes turmas: 2017, 2018, 2019.   

2. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições para este processo seletivo serão realizadas no período de 20 a 

27 de março de 2019, das 8:30h às 11:30h e das 14:30h às 17:30h, no bloco de 

enfermagem, com os acadêmicos: Grayce Andrade, Leticia Monte, Kelly 

Rodrigues e Jorge Araújo. Deverá ser realizada de forma presencial, 

exclusivamente pelo candidato.  
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão ser voluntários de o Projeto REVIVER, o acadêmico que preencher 

aos requisitos abaixo: 

3.2. Estar regularmente matriculado no curso de Enfermagem (atestado de 

matricula). 

3.3. Ter disponibilidade para dedicação para as atividades do programa. 

3.4. Não ser aluno concluinte. 

4. DA SELEÇÃO 

4.1Primeira fase: no ato da inscrição, entregar uma redação de 01 lauda sobre o 

tema Qualidade de vida de cuidadores. 

4.2 Entrega do atestado de matrícula do candidato no semestre vigente no curso 

de Enfermagem da UNIFAP (solicitar através do SIGAA).  

4.3. Segunda fase: entrevista com a banca, constituída por integrantes do projeto. 

As entrevistas acontecerão no dia 01 de abril de 2019 após a divulgação dos 

candidatos selecionados. 

5. DO RESULTADO 

5.1. Será divulgado por ordem de classificação a nota do rendimento acadêmico e 

análise da redação no dia 19 de março de 2019. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. As datas do cronograma podem sofrer alterações. 

Publicação 18 de março 

Período de inscrição 20 a 27 de março 

Divulgação dos selecionados para 

entrevista 
29 de março 

Entrevistas 01 de abril 

Resultado Final 03 de abril 

                                                                                                          A comissão. 


