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SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ESTÁGIO VOLUNTÁRIO PARA O 

PROJETO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA COMUNIDADE – DICa 

 

1. PREÂMBULO 

1.1 O Projeto DICa 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 eixos:  

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. 

 

2. INTRODUÇÃO 

2.1 O presente edital visa selecionar estudantes da UFBA da área de fonoaudiologia, 

fisioterapia e psicologia para estágio voluntário junto aos profissionais e residentes na 

intervenção interdisciplinar do projeto, provedora de estimulação do desenvolvimento 

e acolhida familiar no território da Atenção Primária à Saúde. Nossos campos de 

prática ocorrem no DS Itapoã, Cabula/Beiru, Boca do Rio e Brotas.    

2.2 A carga horária do estágio é de 12 (doze) horas semanais. 

Previsão de início: Março de 2020. 

Vagas: 8 vagas (2 para estudantes de fonoaudiologia, 2 para estudantes de fisioterapia e 

4 para estudantes de psicologia). 

 

3. DA INSCRIÇÃO  

Poderão se inscrever na seleção estudantes das áreas de fonoaudiologia, fisioterapia e 

psicologia, regularmente matriculados (as) na UFBA a partir do 4ª semestre em curso 
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de graduação com disponibilidade para cumprir a carga horária de 12 horas semanais. 

Sendo preferencial que o estagiário tenha o turno da terça-feira à tarde disponível 

para o projeto.  

3.1 As inscrições para seleção são gratuitas, devendo o (a) candidato (a) enviar o 

Curriculum Vitae e o histórico escolar pelo e-mail dicaufba@gmail.com sob o 

título “seleção de estágio DICa”. 

3.2 A inscrição somente será homologada pela Comissão de Seleção se o candidato 

preencher os requisitos especificados neste edital e se a documentação for enviada no 

prazo. 

3.2 Período de inscrição: 19/02 até o dia 28/02/2020. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 O processo seletivo é composto pelas seguintes etapas: análise curricular e 

entrevista. Todas essas etapas são eliminatórias. 

4.2 A entrevista será realizada no dia 03/03/2020, em horário e local que serão 

divulgados por e-mail, sendo convocados os (as) candidatos (as) que forem 

selecionados na avaliação curricular. 

 

Salvador, 19 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Profª Drª Darci Neves dos Santos 

Coordenadora do Projeto Desenvolvimento Infantil na Comunidade 

Docente do Instituto de Saúde Coletiva – ISC/UFBA 

 

 

 

 


