
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS  

PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 

EDITAL Nº 01, DE 06 DE MARÇO DE 2023  

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS QUE INTEGRARÃO PROJETO 

DE EXTENSÃO SAÚDE E SEGURANÇA NO TRÂNSITO.  

Sobre o Projeto:  

O Projeto de Extensão Saúde e Segurança no Trânsito tem como objetivo a 

realização de ações de promoção da saúde de viajantes, em parceria com a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) localizada em Picos-PI, nos postos do órgão no município. 

Dentre as ações a serem realizadas, destacam-se a prestação atendimento em saúde e 

triagem cardiometabólica, visando diminuir os riscos de desordens ou agravos que possam 

provocar mal-estar ou perda de consciência dos motoristas durante o trajeto, podendo 

evitar, dessa forma, acidentes de trânsito e proteger a saúde desses indivíduos e demais 

ocupantes do veículo. Além disso, serão realizadas medidas de educação em saúde e 

educação no trânsito, através da abordagem presencial e por meio da divulgação de 

materiais educativos nas redes sociais do projeto, e também pela realização de curso de 

extensão de primeiros socorros para leigos.  

Instituição parceira: Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia da PRF em 

Picos-PI.  

ÁREA: Ciências da saúde.  

1. O presente edital torna público o processo seletivo para o preenchimento de 7 (sete) 

vagas para convocação imediata, e vagas para composição de cadastro reserva do 

Projeto de Extensão Saúde e Segurança no Trânsito para acadêmicos dos cursos 



de Bacharelado em Enfermagem, Medicina e Nutrição. Sendo 3 vagas destinadas 

ao curso de Enfermagem, 2 para Nutrição, e 2 para Medicina. Serão aprovados 

alunos que obtiverem a pontuação suficiente no encerramento do processo 

seletivo.  

1.1. As vagas de que trata este edital destinam-se para o desenvolvimento de ações 

de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

2. Poderão inscrever-se neste processo seletivo os alunos da UFPI, Campus Senador 

Helvídio Nunes de Barros de Enfermagem, Medicina e Nutrição que cursam do 3° 

(terceiro) semestre ao 6° (sexto) semestre.  

3. As inscrições serão realizadas virtualmente, no período de 08 a 10 de Março de 2023, 

mediante preenchimento de formulário online, disponível no seguinte link <https:// 

https://forms.gle/8TPzkiKGFFTWvZW66>.  

3.1 A partir do dia 09 de Março de 2023 até o dia 13 de Março de 2023 serão enviadas 

as confirmações de inscrição para os respectivos candidatos via e-mail, com 

informações sobre dia, hora e sala para realização da prova escrita. 

3.2 As inscrições que forem enviadas após às 23h59min do dia 10 de Março de 2023 não 

serão consideradas e não nos responsabilizaremos por erros técnicos no preenchimento e 

recebimento do formulário.  

4. O processo seletivo se dará em duas fases: a primeira uma prova objetiva e a segunda 

etapa uma entrevista, ambas realizadas de forma presencial. O candidato que não 

comparecer a qualquer uma das etapas do processo seletivo estará automaticamente 

desclassificado.  

4.1 O candidato que não atingir a média de 60%, ou seja, 12 questões na prova 

objetiva será automaticamente desclassificado do processo seletivo.  

4.2 A prova tratará de um conjunto de 20 questões objetivas de múltipla escolha acerca 

dos seguintes temas: primeiros socorros, doenças cardiometabólicas, e educação no 

trânsito, onde o número de questões perfaz um total de 10 pontos – o valor de cada questão 

será de 0,5 pontos. A prova será realizada no dia 16 de Março de 2023, das 18:00 às 

21:00h, em sala que será informada no e-mail de confirmação de inscrição.  

4.3 A divulgação do gabarito oficial se dará no dia 17 de Março de 2023, até às 20 



horas, pelo Instagram oficial do Projeto: @saudetransito. 

4.4 A lista de selecionados para a etapa da entrevista será divulgada a partir do dia 20 de 

Março de 2023, pelo Instagram oficial do Projeto, por ordem decrescente de pontuação e 

por número de matrícula.  

4.5 As entrevistas serão realizadas no dia 24 de Março de 2023, com hora e local a serem 

definidos e divulgados por e-mail e rede social no dia 23 de Março de 2023. O candidato 

que não comparecer à sala nos horários estipulados para a entrevista estará 

automaticamente desclassificado. 

4.6 Os critérios para avaliação da entrevista serão: disponibilidade de tempo; capacidade 

de articulação e postura; experiências com pesquisa e extensão; objetivos e contribuições 

para o Projeto; habilidade de trabalho em grupo, onde esta etapa pode ser pontuada de 0 

a 10.  

4.7 Os alunos aprovados serão os que obtiverem maiores notas após o somatório da 

pontuação da prova objetiva e da entrevista, dentro do número de vagas disponibilizadas.  

4.8 O resultado final da seleção será divulgado no dia 27 de Março de 2023 por e- mail 

e pela rede social oficial do Projeto: @saudeetransito.  

5. A primeira reunião com os novos extensionistas selecionados ocorrerá dia 08 de Maio 

de 2023, podendo haver alterações, sendo obrigatória a presença dos mesmos.  

6. Os candidatos que não forem selecionados para as primeiras 9 vagas irão compor 

cadastro de reserva de acordo com a ordem de classificação e poderão ser chamados a 

qualquer momento dentro do exercício do ano de 2023.  

7. Situações extraordinárias serão avaliadas pelos integrantes do Projeto de Extensão 

Saúde e Segurança no Trânsito.  

8. Qualquer alteração referente ao processo seletivo será divulgada pelo Instagram 

oficial do Projeto: @saudetransito.  

Picos, 06 de Março de 2023. 


