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SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATUAÇÃO VOLUNTÁRIA

NA AÇÃO EXTENSIONISTA “ACOLHIMENTO TERAPÊUTICO”

O Colégio Técnico de Floriano/UFPI, por meio do Projeto Bate & Volta Diálogos do Laboratório

de Leitura e Produção Textual (LPT) e em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

(PREXC), no uso das atribuições, torna público o edital para seleção de profissionais da saúde

para atendimento voluntário do público-alvo da ação extensionista intitulada Acolhimento

Terapêutico.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O LPT do Colégio Técnico de Floriano (CTF) lança o presente edital para convidar

publicamente profissionais formados ou estudantes em processo de conclusão do curso

da área de saúde (Psicologia, Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Medicina,

Enfermagem e Fonoaudiologia) para atuarem na ação extensionista intitulada

Acolhimento Terapêutico do Projeto Bate & Volta Diálogos.

1.2 O Acolhimento Terapêutico tem como objetivo oferecer conversas humanizadoras,

incentivar o autocuidado e a autoconfiança através de atendimentos com especialistas

ou com estudantes formandos(as) dos últimos períodos da área da saúde para

atendimento voluntário ao público da comunidade geral, a saber: a) estudantes do ensino

médio, técnico, graduação e pós-graduação; docentes e servidores da UFPI;

especialmente pessoas da comunidade UFPI em situação de vulnerabilidade social e/ou

com fragilidade psicoemocionais; b) estudantes do ensino médio, técnico, graduação e

pós-graduação; docentes e servidores de outras instituições; c) pessoas para além da

academia que eventualmente tenham interesse pelo projeto Bate & Volta Diálogos.



1.3 É importante salientar que essa atividade é de natureza educacional e sem fins lucrativos,

em que os(as) profissionais selecionados(as) atuarão de forma voluntária, atendendo um

grupo de pessoas e, principalmente, não se caracterizando como atendimento clínico.

2 INSCRIÇÕES E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO

2.1 Os(as) candidatos(as) que têm interesse em colaborar com o Projeto Bate & Volta Diálogos

deverão realizar, de forma gratuita, a inscrição no período das 8h do dia 8 de julho até as

18h do dia 31 de julho de 2021, seguindo o Cronograma deste edital (item 3) por meio do

formulário disponível no link https://bit.ly/acolhimentoterapeutico.

2.2 O(a) candidato(a), deverá dispor de duas horas (2h) por semana. No ato da inscrição,

deverá especificar, no mínimo, dois horários disponíveis para os Atendimentos do

Acolhimento Terapêutico e/ou Atividades do Projeto.

2.3 Para formados, possuir diploma (ou certidão);

2.4 Para estudantes em formação, estar cursando estágio obrigatório e comprovar vínculo

institucional;

2.5 A comissão responsável por este edital irá analisar as inscrições e selecionar os(as)

candidatos(as) aptos(as) para realização do Acolhimento Terapêutico do Projeto Bate &

Volta Diálogos.

2.6 O(a) profissional selecionado(a) atuará durante o segundo semestre de 2021 e realizará o

Acolhimento Terapêutico a cada quinze dias e de forma on-line.

3 DO CRONOGRAMA

ETAPAS DATA HORÁRIO

Lançamento do Edital
Site do CTF e do LPT

8/7/2021 A partir das 8h

Período de Inscrições
https://bit.ly/acolhimentoterapeutico

8 a 31/07/2021 A partir das 8h

Período de Análise dos Inscritos 1º a 5/8/2021 A partir das 8h

Divulgação do Resultado
Site do CTF e do LPT

Até 7/8/2021 A partir das 8h

Reunião para Alinhamento das Ações
para Acolhimento Terapêutico

8/8/2021 A definir

https://bit.ly/acolhimentoterapeutico
https://www.ufpi.br/ctf
https://labproducaotextual.com/
https://www.ufpi.br/ctf
https://labproducaotextual.com/


4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 O presente Edital está passível de modificações conforme alterações regulamentadas

pelo CTF/UFPI e de acordo com a demanda.

4.2 É de exclusiva responsabilidade do(a) inscrito(a) ficar atento(a) aos prazos publicados

neste edital, aditamentos (caso haja) e resultados.

4.3 Ao final das ações de Acolhimento Terapêutico os(as) participantes receberão certificado

de colaboração com o Projeto Bate & Volta Diálogos com o indicativo de carga horária

total cumprida.

4.4 Dúvidas e orientações poderão ser realizadas por meio do envio de e-mail à Coordenação

do Projeto Bate & Volta Diálogos: batevolta@ufpi.edu.br.

4.5 Os casos omissos e/ou situações extraordinárias não contempladas neste Edital serão

analisados pela Equipe do Projeto Bate & Volta Diálogos.

Floriano (PI), 08 de julho de 2021.

_______________________________________________

Ricardo de Castro Ribeiro Santos

Diretor do Colégio Técnico de Floriano

_______________________________________________

José Ribamar Lopes Batista Júnior

Coordenador do Projeto Bate & Volta Diálogos
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