SELEÇÃO DE ALUNOS PARA LIGA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA EM
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA- LAFORT DO CENTRO UNIVERSITARIO
- UniAteneu
EDITAL Nº 01/2020

A Liga Acadêmica Fisioterapia Em Ortopedia E Traumatologia, do Centro
Universitário Ateneu, por meio do edital Nº 01/2020, torna público que estão
abertas as inscrições para a seleção de alunos do curso de Fisioterapia, para
participarem do projeto de extensão para o semestre 2020.1, coordenado pela
professora Dra. Denise Gonçalves Moura Pinheiro e Me. João Paulo Romcy.
1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES
1.1 – A seleção visa o provimento de 8 (oito) vagas, distribuídas para o curso de
Fisioterapia.
1.2– A seleção dos alunos candidatos será regida por esse edital e executada
pelos docentes responsáveis pelo projeto.
1.3 – A seleção dos alunos será realizada mediante análise de currículo, histórico
escolar (notas da graduação) e entrevista.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 – O período de inscrições ocorrerá de 09 de março a 13 de março de 2020.
2.2 – Para efetivar a inscrição o aluno deverá preencher ficha individual
disponível no anexo I.
2.3 – A ficha de inscrição deverá ser entregue diretamente na Coordenação do
curso de Fisioterapia do Centro Universitário Ateneu, sede Lagoa (Rua Manuel
Arruda, 70, 2º andar, – Bairro Messejana, Fortaleza - CE), de 8 às 11h30 e de
19h às 21h30.
2.4 – O candidato deverá entregar também no ato da inscrição, o Curriculum
Vitae no formato da plataforma Lattes/CNPQ e histórico escolar.
2.5 – É estabelecido como pré-requisito para a inscrição ter cursado a disciplina
de Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica e Reumatológica.

3. DA SELEÇÃO
3.1 – A primeira etapa dar-se-á mediante inscrição no portal da UniAteneu, com
informações para a seleção. O aluno deverá imprimir a ficha de inscrição,
preencher deverá ser entregue diretamente na Coordenação do curso de
Fisioterapia do Centro Universitário Ateneu, sede Lagoa (Rua Manuel Arruda,
70, 2º andar, – Bairro Messejana, Fortaleza - CE), de 8 às 11h30 e de 19h às
21h30. Para avaliação do aluno(a) será considerado:


Maior média na disciplina:

 Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica e Reumatológica
 Metodologia do Trabalho Cientifico
Essa etapa possui caráter eliminatório.
3.2 – A segunda etapa será a entrevista, realizada apenas com os candidatos
aprovados na primeira fase. Essa etapa possui caráter classificatório.
CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO


Período de inscrição - Sede Lagoa: 09 a 13 de março de 2020.



Divulgação do resultado da primeira fase: dia 16 de março de 2019 nos
flanelógrafos da faculdade e por e-mail.



Segunda fase: entrevista de acordo com a ordem de inscrição no dia 18
de março de 2019. Sala e horário serão enviados ao candidato por email.



Resultado Final: dia 20 de março nos flanelógrafos da faculdade e por email.



Mais informações: ligaacademicadetraumato@gmail.com.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO
4.1- Comprometer-se a dedicar voluntariamente por um período mínimo de 6
(seis) horas semanais as ações de extensão, tendo disponibilidade de um turno
e/ou Finais de semana (Sábado), de acordo com a disponibilidade do preceptor/
professor durante horário de disponibilidade dos locais das atividades propostas.

4.2- Ter interesse na produção de trabalhos acadêmicos e estudos científicos,
apresentação em eventos e participar regularmente das reuniões e
treinamentos.
4.3- Ao efetuar sua inscrição, o candidato aceita, irrestritamente, as normas
estabelecidas neste edital, assim como as demais normas estabelecidas pelos
Editais.
4.4– O descumprimento às atribuições do extensionista voluntário acarretará no
desligamento do projeto.

5. DAS VAGAS
5.1 O total de 8 (oito) vagas ofertadas, serão distribuídas para o curso de
Fisioterapia.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 – O(a) aluno(a) extensionista poderá a seu pedido, a qualquer tempo,
mediante assinatura de termo de desistência ser desligado do projeto.
6.2 – Também poderá ser desligado do projeto em razão de descumprimento de
termos estabelecidos em edital ou regimento interno da liga, mediante assinatura
do termo de desligamento pelo(a) Coordenador(a) do curso.
6.3 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, no que for
de sua atribuição.

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO
Obs: Preencher todos os campos obrigatoriamente.

NOME COMPLETO: ___________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:___________________________

SEXO: ( ) M

( )F

CPF: __________________RG: ______________________ÓRGÃO EXPEDITOR: __________
MATRÍCULA:__________________ PERÍODO: ________________ TURNO: ______________
TELEFONE:______________________ EMAIL: _____________________________________

1. Você participa de alguma atividade extracurricular (projeto de extensão,
pesquisa, grupo de estudos, bolsista, etc)? E extra universidade (curso de
inglês, informática, trabalha, etc)? Descreva:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Tem disponibilidade mínima de 4 horas semanais para dedicação as
ações de extensão da Liga?
[ ]Sim

[ ]Não

Quais os dias da semana e turno?
__________________________________________________________

3. O que motivou sua inscrição na liga?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ANEXO 2
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Eu,______________________________________________________ declaro
ter lido o edital Nº 02/2019 para SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA A LIGA
ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA –
LAFORT UNITENEU e estar ciente das minhas atribuições, caso seja
selecionado, como extensionista voluntário do projeto. Estou ciente de que
minha participação no referido projeto NÃO implicará em vínculo empregatício
ou de qualquer outra natureza que não seja referente a de extensionista
voluntário prevista neste edital, e que não receberei nenhum tipo de pagamento
ou remuneração pelo trabalho voluntário prestado.

Data:____/____/____.
Assinatura:_______________________________________________

ANEXO 3
LIGA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Comissão de Processo Seletivo COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO COORDENAÇÃO Nome:
_______________________________________________________________
Data:___/___/________
____________________________________________
Recebido por (assinatura)

