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EDITAL 06/2018 DE SELEÇÃO 

 

 Saúde Coletiva 

A Liga de Saúde Coletiva objetiva dar continuidade às ações de educação em saúde 

realizadas na instituição com a finalidade de desenvolver ações articuladas e 

integradas, proporcionando a melhoria da qualidade de vidas dos grupos vulneráveis, 

contribuindo para a formação integral para o enfrentamento das vulnerabilidades. 

 

No período de 01/10/2018 a 19/10/2018, a Central de Atendimento do CESUCA, 

receberá inscrições para seleção de alunos interessados de fazer parte do grupo de 

extensão Liga da Saúde Coletiva. 

Coordenado pela Professora Enfermeira Mestre Gisele Cristina Tertuliano. 

 

São condições para a inscrição: 

I - que o aluno apresente rendimento escolar geral comprovadamente satisfatório nas 

disciplinas que precedem a que pretende se habilitar como agente educador 

II - que o aluno tenha cursado as disciplinas de Saúde Coletiva, Didática em 

Enfermagem e/ou Epidemiologia 

III - que tenha disponibilidade de tempo nas quartas e sextas –feiras pela tarde, 

mensalmente e demais horários conforme planejamento prévio para o 

desenvolvimento das atividades , sem prejuízo do seu desempenho escolar; 

IV – que o candidato apresente capacidade no desempenho em atividades técnico-

didática e de pesquisa; 

No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar cópia e original dos seguintes 

documentos: 

a) - Carteira de Identidade e CPF 

b) - Histórico Escolar  

Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de sua média acadêmica, e 

os alunos com as melhores médias serão submetidos a entrevista com o coordenador 

da Atividade. Aos alunos selecionados será deduzida, durante o tempo em que estiver 

no Programa, a representação de horas complementares. 
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As atividades terão duração de 02 meses, de outubro a novembro, podendo ser 

renovada ,segundo critérios estabelecidos no regulamento. São atividades do aluno: 

I – Participar das reuniões mensais para planejamento; 

II – Planejar, criar e divulgar as atividades de Saúde no Cesuca; 

III – Preparar orientações e palestras ; 

 

Cachoeirinha,25 de setembro de 2018. 


