
Promoção de Saúde em Comunidades Ribeirinhas 
 

Processo Seletivo 
 

As professoras Natália Camargo Rodrigues Iosimuta e Manoela Gomes Reis 
Lopes, do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, tornam 
público que, no período de 09 de março de 2020 a 27 de março de 2020, estarão abertas 
as inscrições para o processo seletivo de 12 alunos graduandos do curso de Fisioterapia 
da UNIFAP para participar das atividades do projeto de extensão acima intitulado. 
 
1. Das inscrições: 
 Serão realizadas na secretaria do curso de fisioterapia da UNIFAP mediante: 

1.1 Preenchimento da ficha de inscrição; 
1.2 Entrega da documentação (histórico das disciplinas cursadas, índice de 

rendimento acadêmico e relação de dias e horários disponíveis); 
1.3 Carta justificando a participação no projeto de extensão e a equipe de trabalho 

que deseja concorrer. 
 
As inscrições só serão homologadas mediante confirmação da entrega de todos os 
documentos e do preenchimento dos requisitos. 
 
2. Vagas: 
 Os alunos serão selecionados em duas equipes: 
2.1. Equipe de trabalho 1 – 8 vagas 
 
2.2. Equipe de trabalho 2 – 4 vagas 
 
3. Requisitos: 

3.1. Para a equipe de trabalho 1, os alunos terão que ter cursado e sido aprovado nas 
seguintes disciplinas: Anatomia 1 e 2, Anatomia Palpatória, Cinesioterapia e 
Cinesiologia; 
3.2. Para a equipe de trabalho 2, os alunos terão que estar matriculados entre o 1º e o 
4º semestre e também ter cursado ou estar cursando a disciplina Saúde Pública e 
Suplementar; 

 
4. Critérios para seleção: 
 4.1. Seleção equipe de trabalho 1  
1a fase – prova de múltipla escolha, com 20 questões objetivas (eliminatória e 
classificatória) (ter nota igual ou maior que 6); o período para recurso será de 24 horas 
após a divulgação do resultado final; 
2a fase (eliminatória e classificatória) - (ter nota igual ou maior que 6); A entrevista vai ser 
realizada de forma oral e será baseada na apreciação do interesse do candidato no 
projeto de acordo com a carta entregue no ato da inscrição, sendo observados também a 
afinidade com a área do projeto; 
Serão considerados aprovados os candidatos que: totalizar nota 6 ou maior. Em caso de 
empate os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem: maior nota na 1a fase; 
maior nota na entrevista. 
 
4.2 Seleção equipe de trabalho 2 
 
1a fase (eliminatória e classificatória) - (ter nota igual ou maior que 6); A entrevista vai ser 
realizada de forma oral e será baseada na apreciação do interesse do candidato no 



projeto de acordo com a carta entregue no ato da inscrição, sendo observados também a 
afinidade com a área do projeto; 
Serão considerados aprovados os candidatos que: totalizar nota 6 ou maior. Em caso de 
empate os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem: maior nota no índice de 
rendimento acadêmico (IRA). 
 
 
 

Macapá-AP, 09 de março de 2020. 
 
 

 


