FACULDADE SANTA MARIA - FSM
BR 230, Km 504 – CX. POSTAL 30 – CEP: 58900-000
Fone: (83) 3531-1349
Fax: (83) 3531-1365

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM
COMO COLABORADORES DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO ANO LETIVO 2017
A Coordenação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da Faculdade Santa
Maria, torna pública a abertura de inscrições de estudantes para o processo seletivo
de participação do referido projeto relacionado aos seguintes cursos:
1. ADMINISTRAÇÃO
2. ARQUITETURA E URBANISMO
3. BIOMEDICINA
4. ENFERMAGEM
5. ENGENHARIA CIVIL
6. FARMÁCIA
7. FISIOTERAPIA
8. MEDICINA
9. NUTRIÇÃO
10. ODONTOLOGIA
11. PSICOLOGIA
12. SERVIÇO SOCIAL
1. DA NATUREZA
Trata-se de um Programa Multidisciplinar com ênfase a pesquisa e intervenção no
campo da promoção da saúde, com os seguintes objetivos:

- Geral: Implementar ações de promoção à saúde e de qualidade de vida no
trabalho na Faculdade Santa Maria.
- Específicos:
 Traçar o perfil e avaliar a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) entre
colaboradores da FSM;
 Implantar um programa de intervenção multidisciplinar com profissionais da
saúde visando à melhoria dos hábitos de vida;
 Implementar ações ergonômicas e administrativas de melhoria no ambiente
e na organização do trabalho nos setores técnico-administrativos.
 Fortalecer a pesquisa institucional com ênfase a Saúde do Trabalhador e
Qualidade de Vida no Trabalho.

2. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES:
As inscrições poderão ser realizadas de 20 a 28 de Março de 2017, no COEPE.
No momento da inscrição o (a) candidato (a) deverá levar Xerox dos
documentos pessoais (RG e CPF), Xerox do histórico escolar e ficha de
inscrição (ANEXO).

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
 O candidato deverá ser aluno regular dos cursos de graduação da FSM, e cursar
a partir dos semestres destacados no quadro de vagas por curso, apresentado
no item 4.
 Estar quite com suas obrigações financeiras perante a FSM;
 Preencher a ficha de inscrição no formulário padrão (anexo).
4. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
Serão ofertadas 39 vagas, distribuídas conforme quadro a seguir
CURSOS
ADMINISTRAÇÃO
ARQUITETURA
URBANISMO
BIOMEDICINA
ENFERMAGEM

SEMESTRE
E
A partir do 6º P

A partir do 6º P
A partir do 5° P

VAGAS
2
2

4
4

ENGENHARIA CIVIL

_

2

FARMÁCIA

_

4

FISIOTERAPIA

A partir do 5° P

4

MEDICINA

A partir do 5° P

4

NUTRIÇÃO

5º e 6º P

4

ODONTOLOGIA

_

1

PSICOLOGIA

A partir do 5° P

4

SERVIÇO SOCIAL

_

4

5. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES:
A seleção dos participantes se dará através de entrevista (Peso 7,0) realizada pelo
Coordenador do Projeto e colaboradores do projeto e por avaliação do histórico
escolar, através do rendimento individual (Peso 3,0).
6. RESULTADOS:
O resultado final do processo seletivo será divulgado no site e no quadro de avisos de
cada curso em data determinada neste edital.

7. TERMO DE COMPROMISSO:
Após a divulgação do resultado final, o (a) candidato (a) selecionado (a) deverá
comparecer à reunião agendada com a Coordenação do Projeto e preencher o Termo
de Compromisso correspondente aos semestres 2017.1

8. TEMPO DE DEDICAÇÃO PARA O PROJETO:
O estudante deverá dedicar 10 horas semanais para o desenvolvimento das atividades
do projeto, em horário pré-estabelecido com o docente/coordenador.

9. ATRIBUIÇÕES DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES:

I – Participar das atividades de pesquisa, de intervenção no tocante a promoção da
saúde (atividades físicas, saúde do servidor, terapias complementares e organização
do trabalho);
II- Participar das capacitações e treinamentos a serem ofertados;
III- Elaborar, sob orientação do coordenador, relatório das atividades desenvolvidas;
IV – Cumprir as atividades previstas no Programa de Qualidade de Vida no Trabalho na
FSM;
V – Participar das atividades promovidas sistematicamente pela Coordenação do
Programa.
VI – Apresentar o trabalho realizado no Encontro Acadêmico da FSM ou similar.
OBS: A ATIVIDADE não acarretará, para quaisquer efeitos, vínculo empregatício com a
Instituição de Ensino. No momento em que o aluno tiver que se afastar do programa
deverá comparecer à Coordenação do Programa, para formalizar o seu afastamento,
resultando um tempo hábil que favoreça a substituição, de acordo com os preceitos
legais.

10. CALENDÁRIO:






Divulgação de edital : 17 de março
Inscrição dos candidatos: 20 a 28 março de 2017
Seleção: 29 e 30 de março 2017
Divulgação dos resultados: 03 de abril de 2017
Assinatura do Termo de compromisso e reunião com a Coordenação do
Programa: 03 de abril de 2017
 Início das Atividades: 03 de abril de 2017

11. OBSERVAÇÕES:
Os casos omissos e/ou quaisquer dúvidas deverão ser encaminhados à Coordenação
do Programa, por escrito, para as providências que se fizerem necessárias para
aprovação junto ao Conselho Técnico Administrativo – TCA.

Cajazeiras - PB, em 17 de março de 2017
Prof. Emanuel Costa de Melo
Coordenador do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho- FSM

FACULDADE SANTA MARIA - FSM
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PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

FICHA DE INSCRIÇÃO

1.Dados Gerais:
Nome _______________________________________________
Curso _______________________________________________
Semestre Letivo: ____________________________
Telefone: ____________________________
e-mail: _________________________________
Endereço: _____________________________________________________

2. Interesse pelo Programa:
Experiência anterior em projetos de pesquisa ou intervenção/extensão ?
( ) SIM ( ) NÃO. Em caso afirmativo, qual?
________________________________________________________
Experiência anterior na área de promoção da saúde ?
( ) SIM ( ) NÃO. Em caso afirmativo, qual?
_______________________________________________________
Turno disponível para atividades: ( ) manha (

) tarde ( ) noite

Participa de atividades de extensão na FSM?
( ) SIM ( ) NÃO. Em caso afirmativo, qual?
_______________________________________________________

