
                                                                             

 
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PROJETO DE 

EXTENSÃO ProMove DA EMESCAM 2023 

 

I APRESENTAÇÃO 

O Projeto ProMove tem por realizar a aproximação da comunidade promovendo, 

espaço e oportunidade para que acesse informações sobre direitos sociais e 

cidadania, bem como desenvolver ações de prevenção de doenças, promoção da 

saúde e bem-estar, tendo como objetivo de contribuir para a transformação a partir 

do empoderamento das comunidades/sociedades considerando seus diversos 

aspectos e necessidades como saúde, cidadania, desenvolvimento social, cultura e 

lazer. 

Tendo em vista o crescimento destas ações, a Coordenação de Extensão e 

Responsabilidade Social, para esses eventos que acontecerão, contará com a 

participação dos estudantes de todos os cursos. 

Durante o ano letivo 2023, a Coordenação de Extensão e Responsabilidade Social 

da EMESCAM, a partir do Projeto de Extensão ProMove, estará participando de 

vários eventos, palestras, etc... 

A supervisão destas atividades será alinhada pela Coordenação de Extensão e 

Responsabilidade Social, entretanto, a organização é realizada pelos estudantes e 

docentes da EMESCAM, de todos os cursos. 

A participação dos discentes deverá atender os critérios determinados neste edital, 

com duração de no decorrer do ano e a confecção do certificado será condicionada 

a horas trabalhadas de acordo com a atividade/ação realizada. 

 

II VAGAS E ATRIBUIÇÕES DOS ESTUDANTES 

Critérios para inscrição dos estudantes: 

Os estudantes devem estar regularmente matriculados em seus respectivos cursos e 

já terem cursado o 3º período; 

Deverá ter disponibilidade para participação de reuniões extraordinárias e semanais 

de acordo com as atividades e/ou ação a ser realizadas; 



                                                                             

 
 
 
 

Caso seja avaliado que estudante não está cumprindo com as atividades propostas, 

este, será previamente comunicado e caso persista, será substituído pelo primeiro 

colocado da lista de espera (a lista de espera possui duração anual);  

Realizará atividades de organização antes, durante e após os eventos;  

Em caso de funcionários da Emescam diretamente envolvidos serão certificados da 

mesma forma que os discentes envolvidos. 

Serão disponibilizadas o quantitativo total de vagas para cada curso: 

CURSO VAGAS 

ENFERMAGEM 05 

FISIOTERAPIA 05 

MEDICINA 10 

SERVIÇO SOCIAL 05 

 

caso não haja inscrições suficientes por curso, as vagas serão remanejadas para os 

demais cursos. 

 

III. INSCRIÇÕES E PROCESSO SELETIVO 

As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE ONLINE, através do link na 

página principal: Extensão/alunos/editais 2023. 

Critérios de Seleção:  

Entrevista; 

Os estudantes devem estar regularmente matriculados em seus respectivos cursos e 

já terem cursado o 3º período; 

Ter disponibilidade de desenvolver as atividades proposta de acordo com data do 

atividade e/ou ação organizado. 

Será realizado uma lista de suplentes caso seja necessário mais estudantes no 

desenvolvimento da ação a ser solicitada. 



                                                                             

 
 
 
 

OBS: Os estudantes que por ventura não cumprirem com as atividades pactuadas 

não serão certificados pela atividade. 

Serão disponibilizadas 25 vagas e os estudantes devem estar regularmente 

matriculados em seus respectivos cursos e já terem cursado o 3º período; 

Serão selecionados prioritariamente pela disponibilidade de horários, seguido pelas 

respostas de percepção no formulário. 

O processo obedecerá às seguintes datas: 

Etapa Período 

Inscrições online 13/02 à 17/02/2023 

Entrevista 27/02/2023 

Resultado 07/03/2023 

 

IV. RESULTADO 

O resultado final será divulgado no dia 07/03/2023 no site da 
emescam.br/aluno/extensão e no setor Coordenação de Extensão.   

 

                                                                                                                                                         
Vitória, ES, 08 de fevereiro de 2023. 

 

 


