
 
     
 
 
 
 

 
 

EDITAL PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

PROJETO DE HUMANIZAÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE VITÓRIA, UNIDADE PROMATRE - PROHUMA 

 
Coordenador:  Priscilla Rocha Araújo Nader.  
 

Início e término do Projeto: 08/09/2021 a 17/12/2021. 
 
Local de execução do Projeto: Maternidade PRÓ-MATRE 

 

Carga horária total: 200 horas. Haverá uma dupla de alunos atuando na PRÓ-MATRE a cada plantão de 
12 horas, cada dupla fará 01 (um) plantão de 12 horas por semana. 
 
Período de inscrição: de 01/09/2021 a 03/09/2021. 

Pré-requisito: Alunos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia matriculados na EMESCAM que tenham 
concluído o 4º período.  
Ter disponibilidade para atuação em plantões noturnos (domingo a sábado) ou diurnos (apenas sábado e 
domingo) de 12h, distribuídos da seguinte forma:  
 
* Plantões noturnos (de domingo a sábado): Horário de entrada: 19h; Horário de saída: 7h.  
* Plantões diurnos aos finais de semana (sábado e domingo): Horário de entrada: 7h; Horário de saída: 
19h.  
  
 
Nº. Vagas: 15 

 

Inscrição via site: http://www.emescamvirtual.edu.br/InscricaoExtensao/00inscricao.asp 

 

Critérios de seleção:  
-Pontuação em prova escrita com peso de 6,0 a ser realizada no dia 06/09/2021 às 15h, presencialmente 
na EMESCAM;  
 Sala: 206 
-Pontuação em entrevista com peso de 4,0 a ser realizada no dia 06/09/2021 às 16h presencialmente na 
EMESCAM;  
  Sala: 206 
-Maior pontuação na média das provas escrita e entrevista.  
 
Conteúdo da prova: trabalho de parto e parto; humanização do parto. 
 
OBS: Para os participantes que já estavam no projeto, mas que tiveram as atividades interrompidas devido 
o período de pandemia, não há necessidade de passar pelo processo seletivo novamente. 
  
 

http://www.emescamvirtual.edu.br/InscricaoExtensao/00inscricao.asp


 
     
 
 
 
 

 
 

 
 
Informações para contato: 3334-3566 
 
Divulgação dos resultados via site no dia 06/09/2021.      
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Vitória- ES, 31 de agosto de 2021. 

                                                                               

 

Profa. Priscilla Rocha Araújo Nader 
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