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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA DE INTRODUÇÃO À SAÚDE E 
ESPIRITUALIDADE EM SEMIOLOGIA MÉDICA 2017 

A Coordenação da Monitoria de Introdução à Saúde e Espiritualidade em Semiologia Médica e 
do Programa de Extensão em Espiritualidade e Saúde do Cariri (LIASE Cariri), da Faculdade de 
Medicina (FAMED) da Universidade Federal do Cariri (UFCA), fazem saber que se encontram 
abertas as inscrições do processo seletivo para monitores, nos termos do presente Edital. Serão 
disponibilizadas 4 vagas: 2 remuneradas e 2 voluntárias. 

 

1 DOS OBJETIVOS  

1.1 Geral:  

1.1.1 Ofertar aos estudantes da graduação em medicina subsídios para abordar o paciente na 
dimensão espiritual.  

1.2 Específicos:  

1.2.1 Capacitar estudantes do 4º período em técnicas semiológicas de coleta de anamnese 
espiritual e identificação de necessidades espirituais; 

1.2.2 Desenvolver habilidades e atitudes voltadas à humanização e cuidado integral do paciente. 

 

2 DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: 

2.1 Ser estudante regularmente matriculado no Curso de Medicina da UFCA; 

2.2 Ter cursado com aprovação por nota igual ou superior a 7,0 (sete), o Módulo que contemple 
a área/disciplina específica do Projeto que oferta a bolsa; 

2.3 Ter participado da LIASE e realizado o treinamento teórico-prático em anamnese espiritual; 

2.4 Assumir, no ato da inscrição, compromisso de que dispõe de 12 horas semanais para o 
desenvolvimento das atividades da bolsa; 

2.5 Não exercer qualquer outra atividade remunerada, incluindo outras bolsas voluntárias e/ou 
remuneradas; 

2.6 Não está cursando outra graduação; 

2.7 Aceitar o Plano de Trabalho constante no Projeto de Monitoria. 

 

3 DA DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: 

3.2 Documento de identificação com foto (RG/PASSAPORTE/RNE) 

mailto:liasecariri@gmail.com
file:///C:/Users/Arthur/Google%20Drive/Drive%20LIASE/LIASE%202015/Relatorias/liasecariri.ufca.edu.br
file:///C:/Users/Arthur/Google%20Drive/Drive%20LIASE/LIASE%202015/Relatorias/facebook.com/liase.cariri


 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
PRO REITORIA DE EXTENSÃO 

PRO REITORIA DE ENSINO 
FACULDADE DE MEDICINA 

Programa de Extensão em Espiritualidade e Saúde do Cariri (LIASE Cariri) 
Programa de Integração Ensino e Extensão (PEEX) 

 

 

Faculdade de Medicina da UFCA. Rua Divino Salvador, 284, Rosário. Barbalha, CE. CEP: 63.180-000. 
E-mail: liasecariri@gmail.com | Site: liasecariri.ufca.edu.br | Facebook: fb.com/liase.cariri 

 

3.3 CPF 

3.4 Histórico Escolar 

3.5 Certificado de participação da LIASE Cariri, a partir de 2015. 

3.6 Curriculum Vitae atualizado na Plataforma Lattes 

3.7 A documentação acima referida deverá ser encaminhada, via correio eletrônico (e-mail), 
para o endereço: liasecariri@gmail.com, em formato PDF, a partir da 00:00 hora do dia 
15/03/2017 até às 23:59 horas do dia 21/03/2017. A documentação enviada após esse 
período/horário não será considerada para efetivação da inscrição. Em caso de 
aprovação, o aluno deverá entregar a documentação impressa até o dia 15 de fevereiro, 
para serem encaminhadas a PROEN. 

 

4 DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO: 

4.1 Da Seleção: A seleção dos candidatos inscritos ficará a cargo de uma comissão formada 
pelos professores proponentes do projeto de monitoria, e se fará mediante: 

4.1.1 Avaliação teórica com 5 questões discursivas e 5 objetivas (múltipla escolha) de 
acordo com os temas dispostos no material de estudos; cada questão valerá 1 ponto 
e a nota desta avaliação corresponde a 70% da nota final. (eliminatória) 

4.1.2 Entrevista realizada pelos coordenadores da Monitoria de Introdução à Saúde e 
Espiritualidade em Semiologia Médica, correspondendo a 30% da nota final. 
(classificatória) 

4.1.3 Análise do histórico (eliminatório). 

4.1.4 Análise do Curriculum (eliminatório). 

 

5 DA CLASSIFICAÇÃO: 

5.1 Serão classificados os candidatos que apresentarem: 

5.2 Nota final igual ou superior a 6,0 (seis); 

5.3 Aprovação constante do Histórico Escolar com nota igual ou superior a 7,0 (sete) no 
Módulo que contemple a área/Disciplina específica do projeto que oferta a bolsa; 

5.4 Serão classificados, por ordem decrescente até o preenchimento das vagas, os 
candidatos que apresentarem a maior média obtida pelo somatório das notas da prova 
teórica multiplicada por 0,7, mais a nota obtida na entrevista multiplicada por 0,3:  

 

 
Nota final = Nota da prova teórica x 0,7 + Nota da entrevista x 0,3 
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Observação: Para efeitos neste dispositivo, o preenchimento das vagas, por ordem 
decrescente de classificação, se dará primeiramente nas vagas destinadas às bolsas 
remuneradas, ficando os demais selecionados com as vagas nas bolsas voluntárias; 

5.5 Em se havendo notas idênticas, a classificação seguirá a ordem por: 

5.5.1 Semestre mais avançado no curso;  

5.5.2 Idade;  

5.5.3 Maior nota nas questões escritas. 

5.6 Candidatos com nota inferior a 50% do total da avaliação teórica serão desclassificados. 

5.7 Em casos de desistência, serão chamados os outros candidatos segundo a ordem 
classificatória no Processo Seletivo. 

 

6 DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 O Processo Seletivo ocorrerá: 

DATA HORÁRIO LOCAL AVALIAÇÃO 

22 de março de 2017 (quinta-feira) 14:00 às 16:00h FAMED-UFCA ENTREVISTA  

23 de março de 2017 (quinta-feira) 18:30h às 21:00h  FAMED-UFCA TEÓRICA 

Observação: Será dada uma tolerância de 15 minutos após o início do processo, não sendo 
mais permitida a entrada do candidato no local após o prazo de tolerância.  

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA  

 Material de Estudos do Processo Seletivo 2017, disponível em liaseca-
riri.ufca.edu.br, composto pelos seguintes temas: 

o História da LIASE Cariri; 
o Saúde e Espiritualidade; 
o Cuidados Paliativos; 
o Humanização em saúde; 
o Biografias importantes: Harold Koening, Elizabeth Kubler-Ross, Cicely Saun-

ders, Christiana Puchalschi, Ana Claúdia Quintana Arantes. 
 

  
CRONOGRAMA 

Divulgação do edital 15/03 

Período de inscrições 15/03 a 22/03 

Processo seletivo – Entrevista  22/03 

Processo seletivo – Avaliação Teórica 23/03 

Resultado preliminar 24/03 

Prazo para interposição de recursos 25/03 

Resultado final 26/03 
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4.7 O resultado do processo seletivo será divulgado até às 18h do dia 26 de março de 2017 
na lista de e-mails da FAMED-UFCA e nas redes sociais da LIASE Cariri.  

Parágrafo Único: As provas e os espelhos das entrevistas serão mantidos com os 
coordenadores da Monitoria de Introdução à Saúde e Espiritualidade em Semiologia Médica, 
estando disponíveis para a verificação das mesmas pelos alunos, após o processo de 
seleção.  

 

Barbalha, 15 de março de 2017. 

 

Patrícia Rosane Leite de Figueiredo 
Coordenadora do Módulo de Abordagem do Paciente 

Faculdade de Medicina da UFCA 
 
 

Sandra Barreto Fernandes da Silva 
Orientadora da Monitoria de Introdução à Saúde e Espiritualidade em Semiologia Médica 

Faculdade de Medicina da UFCA 
 

 
Milena Silva Costa 

Co-Orientadora da LIASE Cariri 
Faculdade de Medicina da UFCA 

 
 

José Maurício Pereira Lopes 
Orientador da LIASE Cariri 

Faculdade de Medicina da UFCA 
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ANEXOS 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA DE MONITORIA DE INTRODUÇÃO À SAÚDE E 
ESPIRITUALIDADE EM SEMIOLOGIA MÉDICA - PEEX/2017 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ESTUDANTE 

Nome: 

Data de Nascimento: / / 

Nacionalidade: Naturalidade: UF: 

RG CPF 

E-mail: 

Curso Matrícula Semestre: 

Endereço Completo: 

CEP: Telefone: ( ) Celular: ( ) 

Candidato à monitoria: 

Remunerada (   )  Voluntária ( ) 

No momento, você está comprometido com: 

Atividade remunerada em Programa Acadêmico da UFCA? Sim ( ) Não ( ) 

Atividade voluntária em Programa Acadêmico da UFCA? Sim ( ) Não ( ) 

Vínculo empregatício? Sim ( ) Não ( ) 

Outro curso de Graduação? Sim ( ) Não ( ) 
 

Estou ciente e concordo com as condições descritas no respectivo Edital, que disponho de 12 horas semanais 
para as atividades de monitoria e que não sou beneficiário de nenhum outro tipo de remuneração. 

 

 

_____________________________,_____/_____/_____ 

      Local, Data 

 

 

 

 

Assinatura do Aluno 
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ANEXO II – PLANO DE TRABALHO DOS BOLSISTAS 

 

PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 1 – REMUNERADO 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS PARA SEREM 

DESEMPENHADAS PELO MONITOR 

CARGA HORÁRIA 

ANUAL PREVISTA 

 

Formular e organizar juntamente com os professores o cronograma da monitoria 
em Saúde e Espiritualidade do quarto semestre. 

20 horas 

Elaborar as conferências para serem ministradas como referencial teórico. 30 horas 

Planejar junto com o docente e acompanhar oficina teórico-prática sobre 
instrumentos validados para coleta da anamnese espiritual. 

30 horas 

Planejar junto com o docente e acompanhar em aula prática (roleplaying) sobre 
abordagem espiritual 

30 horas 

Organizar oficinas para treinamentos teórico-práticos e simulações em anamnese 
espiritual. 

40 horas 

Selecionar pacientes e acompanhar discentes e docentes em aula prática sobre 
anamnese espiritual em hospital ou ambulatório. 

160 horas 

Conduzir rodas de conversa em socialização de experiências 
40 horas 

Fornecer ao docente o feedback do aprendizado dos discentes nos subgrupos 
das atividades práticas. 

20 horas 

Produzir um Portfolio das Anamneses dos alunos da turma e de todas as 
atividades desenvolvidas pela monitoria 

20 horas 

Expor nos encontros da LIASE a experiência em monitoria sobre saúde e 
espiritualidade. 

40 horas 

Realizar atividades extras complementares em conformidade com as 
necessidades da disciplina, dos discentes, e com orientações da coordenação da 

disciplina e projeto. 

40 horas 

Elaborar, junto com o coordenador, o relatório parcial e final das atividades. 10 horas 

TOTAL 480 horas 

 

 

PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 2 - REMUNERADO 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS PARA SEREM 

DESEMPENHADAS PELO MONITOR 

CARGA HORÁRIA 

ANUAL PREVISTA 

 

Formular e organizar juntamente com os professores o cronograma da monitoria 
em Saúde e Espiritualidade do quarto semestre. 

20 horas 

Elaborar as conferências para serem ministradas como referencial teórico. 30 horas 

mailto:liasecariri@gmail.com
file:///C:/Users/Arthur/Google%20Drive/Drive%20LIASE/LIASE%202015/Relatorias/liasecariri.ufca.edu.br
file:///C:/Users/Arthur/Google%20Drive/Drive%20LIASE/LIASE%202015/Relatorias/facebook.com/liase.cariri


 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
PRO REITORIA DE EXTENSÃO 

PRO REITORIA DE ENSINO 
FACULDADE DE MEDICINA 

Programa de Extensão em Espiritualidade e Saúde do Cariri (LIASE Cariri) 
Programa de Integração Ensino e Extensão (PEEX) 

 

 

Faculdade de Medicina da UFCA. Rua Divino Salvador, 284, Rosário. Barbalha, CE. CEP: 63.180-000. 
E-mail: liasecariri@gmail.com | Site: liasecariri.ufca.edu.br | Facebook: fb.com/liase.cariri 

 

Planejar junto com o docente e acompanhar oficina teórico-prática sobre 
instrumentos validados para coleta da anamnese espiritual. 

30 horas 

Planejar junto com o docente e acompanhar em aula prática (roleplaying) sobre 
abordagem espiritual 

30 horas 

Organizar oficinas para treinamentos teórico-práticos e simulações em anamnese 
espiritual. 

40 horas 

Selecionar pacientes e acompanhar discentes e docentes em aula prática sobre 
anamnese espiritual em hospital ou ambulatório. 

160 horas 

Conduzir rodas de conversa em socialização de experiências 
40 horas 

Fornecer ao docente o feedback do aprendizado dos discentes nos subgrupos 
das atividades práticas. 

20 horas 

Produzir um Portfolio das Anamneses dos alunos da turma e de todas as 
atividades desenvolvidas pela monitoria 

 
20 horas 

Expor nos encontros da LIASE a experiência em monitoria sobre saúde e 
espiritualidade. 

 
40 horas 

Realizar atividades extras complementares em conformidade com as 
necessidades da disciplina, dos discentes, e com orientações da coordenação da 

disciplina e projeto. 

40 horas 

Elaborar, junto com o coordenador, o relatório parcial e final das atividades. 10 horas 

TOTAL 480 horas 

 

PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 3 – NÃO REMUNERADO 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS PARA SEREM 

DESEMPENHADAS PELO MONITOR 

CARGA HORÁRIA 

ANUAL PREVISTA 

 

Formular e organizar juntamente com os professores o cronograma da monitoria 
em Saúde e Espiritualidade do quarto semestre. 

20 horas 

Elaborar as conferências para serem ministradas como referencial teórico. 30 horas 

Planejar junto com o docente e acompanhar oficina teórico-prática sobre 
instrumentos validados para coleta da anamnese espiritual. 

30 horas 

Planejar junto com o docente e acompanhar em aula prática (roleplaying) sobre 
abordagem espiritual 

30 horas 

Organizar oficinas para treinamentos teórico-práticos e simulações em anamnese 
espiritual. 

40 horas 

Selecionar pacientes e acompanhar discentes e docentes em aula prática sobre 
anamnese espiritual em hospital ou ambulatório. 

160 horas 

Conduzir rodas de conversa em socialização de experiências 
40 horas 

Fornecer ao docente o feedback do aprendizado dos discentes nos subgrupos 
das atividades práticas. 

20 horas 
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Produzir um Portfolio das Anamneses dos alunos da turma e de todas as 
atividades desenvolvidas pela monitoria 

 
20 horas 

Expor nos encontros da LIASE a experiência em monitoria sobre saúde e 
espiritualidade. 

 
40 horas 

Realizar atividades extras complementares em conformidade com as 
necessidades da disciplina, dos discentes, e com orientações da coordenação da 

disciplina e projeto. 

40 horas 

Elaborar, junto com o coordenador, o relatório parcial e final das atividades. 10 horas 

TOTAL 480 horas 

 

PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 4 – NÃO REMUNERADO 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS PARA SEREM 

DESEMPENHADAS PELO MONITOR 

CARGA HORÁRIA 

ANUAL PREVISTA 

 

Formular e organizar juntamente com os professores o cronograma da monitoria 
em Saúde e Espiritualidade do quarto semestre. 

20 horas 

Elaborar as conferências para serem ministradas como referencial teórico. 30 horas 

Planejar junto com o docente e acompanhar oficina teórico-prática sobre 
instrumentos validados para coleta da anamnese espiritual. 

30 horas 

Planejar junto com o docente e acompanhar em aula prática (roleplaying) sobre 
abordagem espiritual 

30 horas 

Organizar oficinas para treinamentos teórico-práticos e simulações em anamnese 
espiritual. 

40 horas 

Selecionar pacientes e acompanhar discentes e docentes em aula prática sobre 
anamnese espiritual em hospital ou ambulatório. 

160 horas 

Conduzir rodas de conversa em socialização de experiências 
40 horas 

Fornecer ao docente o feedback do aprendizado dos discentes nos subgrupos 
das atividades práticas. 

20 horas 

Produzir um Portfolio das Anamneses dos alunos da turma e de todas as 
atividades desenvolvidas pela monitoria 

 
20 horas 

Expor nos encontros da LIASE a experiência em monitoria sobre saúde e 
espiritualidade. 

 
40 horas 

Realizar atividades extras complementares em conformidade com as 
necessidades da disciplina, dos discentes, e com orientações da coordenação da 

disciplina e projeto. 

40 horas 

Elaborar, junto com o coordenador, o relatório parcial e final das atividades. 10 horas 

TOTAL 480 horas 
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