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REABERTURA DE EDITAL PARA O CURSO DE EXTENSÃO: FORMAÇÃO 

PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA 

INFÂNCIA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA (SIATEX N. 11622) 

 

1. PREÂMBULO 

1.1 Este edital trata do Processo seletivo de estudantes para o curso de extensão: formação para a 

promoção do desenvolvimento integral na primeira infância no âmbito da atenção básica e para 

o grupo de intervenção do Projeto Desenvolvimento Infantil na Comunidade (DICa) do Instituto 

de Saúde Coletiva da UFBA. 

1.2 O Projeto Desenvolvimento Infantil na Comunidade (DICa) do Instituto de Saúde Coletiva da 

UFBA tem como objetivo o levantamento de subsídios para a atenção às necessidades de saúde 

decorrentes das consequências leves, graves e incapacitantes de más formações congênitas 

associadas à epidemia do Zika vírus, no contexto social dos sujeitos e suas famílias. A proposta 

é formada por três componentes:  

I - Projeto de pesquisa “Efeitos das manifestações neurológicas congênitas associadas ao Zika 

vírus sobre o desenvolvimento infantil: um estudo de coorte prospectiva no contexto da 

Atenção Básica, em Salvador-BA”, que busca avaliar o efeito das manifestações neurológicas 

congênitas associadas ao Zika vírus sobre o desenvolvimento cognitivo, motor e de linguagem 

de crianças acometidas, no contexto da Atenção Básica através da aplicação de protocolos 

padronizados;  

II - Intervenção interdisciplinar provedora de estimulação do desenvolvimento e acolhida 

familiar no território da Atenção Primária à Saúde, buscando promover integralidade da atenção 

e contribuir para redução de efeitos deletérios das alterações neurológicas na trajetória de 

desenvolvimento da criança;  

III - Estratégias de formação com ênfase no Desenvolvimento Infantil na Comunidade. 

 
 
 
  



PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O CURSO DE EXTENSÃO: 

FORMAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA 

PRIMEIRA INFÂNCIA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA (SIATEX N. 11622)  

1. INTRODUÇÃO 

1.1 O presente edital visa selecionar estudantes da área de saúde para o curso de extensão “formação 

para a promoção do desenvolvimento integral na primeira infância no âmbito da atenção 

básica” que tem o objetivo de formação dos mesmos para o componente da intervenção 

interdisciplinar do Projeto DICa, atuando com crianças acometidas pela síndrome neurológica 

congênita no contexto do Zika Vírus e demais manifestações de deficiência, assim como com suas 

respectivas famílias, no âmbito da atenção básica.  

1.2 O curso é pautado pelos referenciais para o trabalho com Grupos e aborda elementos conceituais 

e metodológicos da teoria de Grupo Operativo e da Psicologia Social Comunitária, visando o 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para a atuação profissional com 

grupos. O objeto de estudo será simultaneamente grupos operativos e desenvolvimento da criança 

na primeira infância, com especial atenção às especificidades do desenvolvimento em crianças 

acometidas por alterações neurológicas associadas ao Zika Vírus. 

1.3 A carga horária total de dedicação ao curso é de 102 horas presenciais, distribuídas ao longo de 

5 semanas. 

1.4 O curso se configura como uma etapa do processo seletivo de estagiários para atuar em uma 

intervenção planejada no âmbito do projeto Desenvolvimento Infantil na Comunidade - DICa/ISC. 

Previsão de início do curso: abril de 2018. 

Vagas para estudantes:  12 vagas (4 para estudantes de Fisioterapia, 4 estudantes de 

Fonoaudiologia e 4 estudantes de psicologia) 

 
 
2) DA INSCRIÇÃO  

Poderão se inscrever na seleção estudantes das seguintes áreas: fisioterapia, fonoaudiologia, 

psicologia. Para tanto, deverão estar regularmente matriculados (as) a partir do 7ª semestre em 

curso de graduação durante todo o período de realização do curso e ter disponibilidade para 

cumprir a carga horária de 102 horas. 

2.1 As inscrições para seleção no curso de extensão são gratuitas e incluirão envio pelo e-mail 

dicaufba@gmail.com dos seguintes documentos: 

a) Formulário de inscrição, conforme modelo no Anexo I, devidamente preenchido e 



assinado; 

b) Declaração de Compromisso conforme modelo (Anexo II); 

c) Carta de intenção (no máximo 1 lauda) trazendo a importância da participação no curso 

conforme a sua trajetória acadêmica. Explicite sua aproximação com as temáticas do 

curso (desenvolvimento infantil, atenção básica/atenção primária, trabalho com 

grupos); 

d) Curriculum Vitae seguindo o modelo da Plataforma do Lattes (disponível em 

http://lattes.cnpq.br) 

2.4 A inscrição somente será homologada pela Comissão de Seleção se a documentação acima 

estiver completa, se o candidato preencher os requisitos especificados neste edital e se a 

documentação for enviada no prazo. 

2.5 Período de inscrição para o curso: 16/03 até o dia 04/03/2018. 

 

3 DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 O processo seletivo para o curso de extensão é composto pelas seguintes etapas: análise de carta 

de intenção, análise curricular e entrevista. Todas essas etapas são eliminatórias. 

3.2 Primeira Etapa: análise da carta de intenção e análise curricular (eliminatória).  

3.3. Segunda Etapa: Entrevista a ser realizada em data, horário e local que serão divulgados 

por e-mail. Os candidatos serão comunicados por e-mail se foram selecionados para a 

entrevista. 

 

http://lattes.cnpq.br/


PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA FACILITAR O GRUPO DE INTERVENÇÃO 

INTERDISCIPLINAR DO PROJETO DICa/ISC 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 A partir do curso de extensão, que se constitui enquanto processo seletivo com caráter 

formativo, serão selecionados estagiários para atuar como colaboradores dos (as) facilitadores 

(as) no Grupo de intervenção interdisciplinar do projeto Desenvolvimento Infantil na 

Comunidade - DICa/ISC, que tem duração de 12 meses e carga horária de 12 horas semanais.  

1.2 Os estudantes exercerão atividade voluntária no projeto. 

1.3 A Intervenção interdisciplinar se caracteriza por uma oferta semanal de atividades nos Distritos 

Sanitários de Salvador, sendo quinzenalmente ofertada sessões de atividades para a estimulação 

do desenvolvimento da criança com a participação de seu cuidador principal e quinzenalmente 

será disponibilizado um acolhimento psicológico para os familiares, ambas na modalidade 

grupal.  

1.4 O objetivo da estimulação do desenvolvimento é potencializar o estímulo ao desenvolvimento 

da criança de 0 a 3 anos com atraso no desenvolvimento através do vínculo do(a) cuidador(a) 

com a criança em um ambiente grupal facilitado por equipe interdisciplinar, ampliando o olhar 

para as potencialidades da criança em diferentes funções, como também reconhecendo suas 

limitações, com incorporação de orientações para enriquecimento do ambiente domiciliar e 

planejamento de estratégias para maior independência da criança na realização de atividades e 

inclusão comunitária.  

1.5 O objetivo do grupo de apoio psicológico familiar é oferecer aos cuidadores e aos familiares 

das crianças participantes da pesquisa um espaço para escuta psicológica. Serão trabalhadas na 

modalidade de grupo algumas temáticas voltadas ao cuidado com o cuidador, com um foco na 

promoção de saúde e qualidade de vida. 

Vagas de estudantes voluntários para o grupo de intervenção: 12 (doze) 

 

2. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS/DAS PARTICIPANTES PARA O GRUPO DE 

INTERVENÇÃO DO PROJETO DICa/ISC 

2.1 Os seguintes critérios serão considerados para a seleção dos estagiários durante a realização do 

curso de extensão: assiduidade, comparecimento em mais de 75% do curso, disponibilidade de carga 

horária de 12 (doze) horas semanais, avaliação do produto da atividade prática. 

2.2 Havendo desistência ou impossibilidade de atuação, poderão ser chamados os candidatos(as) 

aprovados(as), seguindo-se a ordem de classificação. 

 



3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo e do Curso o(a) 

candidato(a) que: 

4.1.1 Prestar declarações ou apresentar documentos falsos no processo seletivo; 

4.1.2 Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipulados neste 

Edital;  

4.1.3 Não cumprir satisfatoriamente com os requisitos do curso de extensão e das atividades como 

facilitadores dos Grupos de Intervenção Interdisciplinar;  

4.2 A documentação e as informações dos(as) candidatos(as) permanecerão sob a guarda do 

DICa/ISC que as utilizará exclusivamente para os fins que se estabelecem neste Edital, 

assegurando-se sigilo e confidencialidade. 

4.3 Casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção e pela Coordenação do 

Projeto DICa/ISC. 

4.4 Ao se inscrever no processo seletivo, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste Edital. 

 

Salvador, 16 de março de 2018. 

 

 
Profª Drª Darci Neves dos Santos 

Coordenadora do Projeto Desenvolvimento Infantil na Comunidade 

Docente do Instituto de Saúde Coletiva – ISC/UFBA 

 
 

 
Profª Drª Juliana Prates Santana 

Docente do Instituto de Psicologia – IPS/UFBA 

 



ANEXO I 
Formulário de Inscrição 

 
Nome Completo: 
_____________________________________________________________________________ 
RG.: _____________ Orgão Emissor: _____________Data de emissão: ___________________   
CPF: _______________________  Data de Nascimento:  ________________________ 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
Bairro: _______________Cidade: ________________        Estado: __________________ 
Telefone celular: _____________________     Telefone fixo:  _________________________ 
E-mail: _______________________________________________ 
Está concorrendo a vaga de: 
(   ) Profissional                                      (   )Estudante 

Curso/Categoria: (   ) Fisioterapia     (   ) Fonoaudiologia     (   ) Psicologia     (   )Terapia 
Ocupacional 
Instituição de Ensino/Instituição onde se formou: _______________________________________ 
Experiência (acadêmica ou profissional) comprovada com grupos operativos:  
(   ) Sim   (   ) Não 
Se sim, descreva resumidamente: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Experiência (acadêmica ou profissional) comprovada com crianças: 
(   ) Sim    (   ) Não 
Se sim, descreva resumidamente: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Experiência (acadêmica ou profissional) comprovada com crianças com deficiência:  
(   ) Sim    (   ) Não 
Se sim, descreva resumidamente: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  



ANEXO II 
 

 
Universidade Federal da Bahia 

Instituto de Saúde Coletiva - ISC 
Instituto de Psicologia - IPS 

 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 
  
 
  
Eu, (Nome completo), portador(a) do Documento de Identidade Nº. (número RG) / (UF) e CPF 
(número CPF), profissional ou estudante de (categoria profissional), residente no (município, 
estado), candidato(a) inscrito(a) no processo de Seleção de profissionais e estudantes para o curso 
de extensão: formação para a promoção do desenvolvimento integral na primeira infância no 
âmbito da atenção básica (Siatex n. 11622) e no processo de Seleção de profissionais e estudantes 
para facilitar o Grupo de Intervenção Interdisciplinar do projeto DICa/ISC declaro que, se for 
selecionado(a), me comprometo a cumprir as atividades previstas em Edital. Declaro ainda, ter 
disponibilidade para cumprir a carga horária de 102 (Cento e duas) horas do curso de extensão e 20 
(vinte) horas semanais para atuar na facilitação do Grupo de Intervenção Interdisciplinar. 
   

___________________ de _____________ de 2018 
  
  

__________________________________________________ 
(assinatura) 
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