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PROCESSO SELETIVO 2021 

 

Monitoria de Extensão e/ou Iniciação Científica Voluntária 

 

 

O CEPADi abre as inscrições para o processo seletivo de alunos da graduação que 

queiram desenvolver pesquisas relacionadas à saúde mental com ênfase no abuso e 

dependência de substâncias psicoativas (SPAs), por meio de ações de extensão no 

tratamento, promoção, prevenção e educação em saúde (álcool, tabaco e outras SPAs) ) 

no Programa de Atenção ao Alcoolista (PAA) que ocorrem nas segundas, quartas e 

quintas-feiras, turno vespertino. Além de ações de pesquisa em avaliação em saúde de 

políticas, projetos, programas e serviços. 

 

1) Vagas: 02 (duas) vagas para graduação (Enfermagem e/ou demais áreas da saúde). 

Com duração de 01 (um) a 03 (três) anos. 

2) Seleção: consistirá na avaliação de uma carta de intenção e análise do curriculum 

Lattes (link). Ambos devem ser enviados ao e-mail: cepad.ccs.ufes@gmail.com. 

 

3) Período de inscrição: 10/05/2021 até 15/05/2021. 

 

4) Documentos necessários: Ficha de inscrição (devidamente preenchida) Currículo 

Lattes (link de acesso); Carta de interesse e Documentos (Comprovante de matrícula, RG, 

CPF e horário individual). 

 

5) Aprovação no processo seletivo: 

• Classificação em 1º e 2º lugar na seleção; 

• Estar regularmente matriculado em curso de graduação; 

• Apresentar Comprovante de Matrícula; 

• Conhecer o Edital e Projeto que se destina a vaga; 

• Disponibilidade de carga horária exigida (10-20 horas/semana); 

• Boa habilidade no uso de ferramentas de tecnologia (internet, e-mails, programas 

Word, Excel, Power Point e Publisher) 

• Bom domínio da língua portuguesa oral e escrita; 

• Interesse, criatividade e pró-atividade. 
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6) Atividades previstas: 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
CH 

SEMANAL* 

Realizar ações assistenciais no Programa de Atenção ao Alcoolista 

(PAA-HUCAM-UFES) 
3-6h 

Estudar e apresentar casos clínicos de pacientes atendidos no 

Programa de Atenção ao Alcoolista 
2-4h 

Realizar Reuniões de Sala de Espera com temas de promoção da 

saúde, prevenção, tratamento e reabilitação voltados ao paciente 

alcoolista 

1-2h 

Participar das reuniões científicas e administrativas do Centro de 

Estudos e Pesquisa em Álcool e outras Drogas (Cepadi) 
2-4h 

Participar de ações de extensão e/ou de pesquisa em projetos e/ou 

programas desenvolvidos no Cepadi, bem como participação em 

eventos e produções científicas 

2-4h 

*carga horária mínima de 10 horas e máxima de 20 horas semanais. Todas as atividades 

do plano serão realizadas sob acompanhamento de preceptor ou professor responsável. 

 

7) Segurança das atividades: as atividades realizadas estarão em consonância as 

recomendações do Plano de Biossegurança para a COVID-19 da Universidade Federal 

do Espírito Santo (Ufes). 

 

8) Resultado: será divulgado nas redes sociais do Cepadi, além de envio de um e-mail 

aos aprovados no processo seletivo até o dia 28/05/2021. 

 

 

INFORMAÇÕES 

 

Site - www.cepad.ufes.br   

Facebook: CEPAD 

Instagram: cepad_ufes 

Fone: (27) 3335-7492 e  

Email: cepad.ccs.ufes@gmail.com 

http://www.cepad.ufes.br/
mailto:cepad.ccs.ufes@gmail.com

