UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA
NÚCLEO DE SAÚDE COLETIVA

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/ 2019 – SELEÇÃO DE BOLSISTAS

I CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE
APLICADA À VIGILÂNCIA – MODALIDADE A DISTÂNCIA

O Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco (CAV-UFPE) torna
público por meio da presente chamada, a abertura do processo de Seleção de Bolsistas, na
modalidade auxílio financeiro a estudante de graduação para desenvolver atividades no Curso de
Pós-Graduação Lato Sensu em Avaliação em Saúde aplicada à Vigilância, vinculado ao Núcleo de
Saúde Coletiva do Centro Acadêmico de Vitória.

1. Objetivo:
Selecionar candidato para receber Bolsa na modalidade auxílio financeiro a estudante de
graduação para desenvolver atividades de suporte a ambiente virtual de ensino e aprendizagem no
curso de Especialização em Avaliação em Saúde aplicada à Vigilância, aprovado pelo Edital de
Chamamento Público nº 05 de 10 de abril de 2014 do Ministério da Saúde, vinculado Núcleo de
Saúde Coletiva do Centro Acadêmico de Vitória.

2. Perfil do Bolsista
Serão selecionados alunos regularmente matriculados na Universidade Federal de Pernambuco,
preferencialmente dos cursos de Saúde Coletiva, Enfermagem, Nutrição, Jornalismo e Sistemas de
Informação.
Parágrafo Único: Excepcionalmente serão aceitos alunos de outras instituições de ensino
superior

3. Vagas
A presente chamada destina-se a selecionar candidatos para 07 (sete) vagas de Bolsistas na
modalidade auxílio financeiro a estudante de graduação, as quais serão distribuídas nas seguintes
categorias:

CATEGORIA I - Administrador de Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem I (02
vagas)
Requisitos desejáveis:
a) Graduando em cursos na área de tecnologia da informação e áreas afins pela UFPE;
b) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para o desenvolvimento das atividades de
bolsista;
c) Formação em Tecnologia da Informação para EAD;
d) Experiência na gestão da informação e conhecimento, análise de e modelagem de
processos envolvidos em BPMN;
e) Experiência em suporte a ambientes virtuais de aprendizagem.

CATEGORIA II - Administrador de Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem II (03
vagas)
Requisitos desejáveis:
a) Graduando em cursos na área de saúde da UFPE;
b) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para o desenvolvimento das atividades de
bolsista;
c) Capacidade para incluir e alterar conta de usuários em Ambiente Virtual de Aprendizagem;
d) Habilidade para incluir e editar atividades ou recursos didático-pedagógicos em Ambiente
Virtual de Aprendizagem;
e) Capacidade para testar e implementar e monitorar plugins e funcionalidades em Ambiente
Virtual de Aprendizagem;

CATEGORIA III - Administrador de Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem III (01
vaga)
Requisitos desejáveis:
a) Graduando em cursos da UFPE;
b) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para o desenvolvimento das atividades de
bolsista;
c) Habilidade para captação de imagens (fotográficas e de vídeo) e som;
d) Capacidade de editar imagens (fotográficas e de vídeo) e som;
e) Habilidade para realizar transcrição e direção de áudios e vídeos;

CATEGORIA IV - Administrador de Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem IV (01
vaga)
Requisitos desejáveis:
a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação;
b) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para o desenvolvimento das atividades de
bolsista;
c) Habilidade para ilustrar, vetorizar, diagramar e tratar imagens;
d) Capacidade para elaborar Storyboards;
e) Habilidade para realizar desenho manual em 2D;
f) Capacidade para criar personagens.

OBSERVAÇÃO: Os candidatos que concorrerem a esta vaga deverão apresentar portfólio no ato
da prova de conhecimentos.

CATEGORIA V - Administrador de Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem V (01
vaga)
Requisitos desejáveis:
a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação;
b) Ter disponibilidade de 20 horas semanais para o desenvolvimento das atividades de
bolsista;
c) Habilidade organizar e manipular imagens e arquivos digitais;
d) Capacidade para elaborar projetos gráficos visuais e páginas da Web;
e) Habilidade para elaborar e aplicar testes de funcionamento, implementação e manutenção
de Websites;
f) Capacidade de diagramação de documentos como livros, panfletos e etc.

4. Atribuições dos bolsistas
Desenvolver atividades EM REGIME DE PLANTÃO voltadas à:
a) Auxiliar na construção e reestruturação de materiais didático-pedagógicos para curso na
modalidade EaD, destinados a profissionais das áreas de Avaliação em Saúde Aplicada à
Vigilância;
b) Auxiliar na organização e funcionamento de plataforma de ambiente virtual Moodle;
c) Prestar suporte técnico aos estudantes do curso;
d) Acompanhar o desenvolvimento das atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem;
e) Elaborar relatórios das atividades realizadas.
5. Inscrição:
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições
estabelecidas neste Chamamento Público.
5.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas no período de 11 a 14 de março de 2019.
5.2. PROCESSO DE INSCRIÇÃO
ANTES DE EFETUAR O PEDIDO DE INSCRIÇÃO ON-LINE, O CANDIDATO DEVERÁ
CONHECER TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE CHAMAMENTO E CERTIFICAR-SE DE
QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS.
5.2.1 Cada candidato deverá efetivar seu pedido de inscrição, exclusivamente via internet, por meio do
preenchimento do FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSCRIÇÃO disponível no endereço eletrônico
abaixo: www.ufpe.br/posavaliacaosaudecav.

5.2.2 Ao preencher o FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSCRIÇÃO, o candidato também deverá
ANEXAR os documentos abaixo relacionados:

ATENÇÃO: cada arquivo deve estar em formato PDF e ter no máximo 10MB.
a) Comprovante de matrícula em curso de graduação (apenas 1 arquivo);
b) Documento de Identidade com foto (apenas 1 arquivo);
5.2.3 A mensagem “Pedido de inscrição realizado com sucesso” deverá ser impressa pelo
candidato imediatamente após o preenchimento do respectivo FORMULÁRIO ELETRÔNICO
DE INSCRIÇÃO, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção deste documento
comprobatório. Esse documento deverá ser apresentado no dia da prova de seleção.
5.2.4 A UFPE não se responsabilizará por solicitação de inscrição via Internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de
dados;

6. Critérios de Seleção:
 Prova de conhecimentos sobre gerenciamento de Ambiente Virtual de Aprendizagem
(Categorias I e II);
 Análise curricular (Todos os perfis);
 Análise do portfólio (Categorias III, IV e V).
7. Processo de Seleção
7.1 PROVA DE CONHECIMENTOS SOBRE AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
Os candidatos que concorrem a vagas nas categorias I e II realizarão uma prova teórica de
conhecimentos sobre ambientes virtuais de aprendizagem.
Parágrafo Único: A referência bibliográfica indicada para a preparação para a prova de
conhecimento está disponível no endereço: www.ufpe.br/posavaliacaosaudecav.
7.2 ANÁLISE DOS PORTFÓLIOS
Os candidatos que concorrem a vagas nas categorias III, IV E V deverão comparecer ao local de
realização das provas com o portfólio de suas respectivas produções. Esses serão avaliados em
função da adequação de suas habilidades, adequação de seu perfil e produtos às necessidades do
curso. A estes candidatos poderá ser solicitada a realização de uma tarefa prática referente à área
(categoria) para a qual está concorrendo.

8. Valores e período de concessão das bolsas:
As bolsas disponíveis para este chamamento são de R$ 500,00 (quinhentos Reais) mensais e terão
duração de 12 meses, podendo ser prorrogadas por até 12 meses em função da necessidade do
projeto.

9. Calendário:
Publicação da Chamada Pública
Período de Inscrição
Prova de conhecimentos e análise de currículo
Resultado

12 de março de 2019
11 a 14 de março de 2019
15 de março
18 de março

Prof. Dr. Flávio Renato Barros da Guarda
Coordenadora do Projeto

