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 EDITAL Nº 01/2017 

O Curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade Vale do 

Salgado, autorizado pela PORTARIA MEC. SESu Nº 603 de 29 de Outubro de 2014, torna 

público, para conhecimento dos interessados, o presente Edital que regulamenta o 

processo de inscrição e seleção para o Projeto de Extensão: Pratique Caminhada, e 

Viva melhor.  

 

1. DO OBJETO: 

 Constitui objeto deste Edital a seleção de 10 acadêmicos (as) para o Projeto de 

Extensão: Pratique Caminhada, e Viva melhor, para desenvolverem as 

atividades relacionadas ao mesmo. 

 

2. DOS PARTICIPANTES: 

Poderá concorrer a seleção somente os alunos que comprovadamente 

preencham aos seguintes requisitos: 

 Estar cursando Educação Física; 

 Média Global ≥ 7,0 

 Ter disponibilidade para dedicação às atividades direcionadas ao projeto. 

 Não poderá participar do projeto, o(a) aluno(a) que possuir vínculo em 

outros projetos de extensão da instituição, e/ou do mesmo curso. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES: 

 Desenvolver as atividades referentes ao projeto; 

 Atuar em todo o processo de desenvolvimento do projeto – preparação, 

execução e avaliação, fornecendo apoio ao público alvo; 

 Elaborar reuniões de educação permanente para os praticantes de Caminhada; 

 Confeccionar material para reuniões (Informativos); 

 Apresentar à coordenação e professores do projeto relatórios mensais do 

trabalho desenvolvido com o público alvo; 

 Cumprir o cronograma do projeto; 

 Promover a articulação política com gestores em nível local para possibilitar a 

execução do projeto; 
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 Interagir com a Secretaria Municipal da Saúde e Educação do Município de Icó 

e com o Programa de Saúde na Escola (PSE), o qual, deverá ser inluso, nas 

práticas do Projeto, negociando táticas para despertar a iniciativa dos indivíduos 

em praticar uma Atividade Física, garantindo o sucesso do mesmo; 

 Realizar palestras esclarecedoras, sobre saúde, exercício físico e qualidade de 

vida. 

 

 

4. DO PRAZO DO PROJETO 

 O projeto terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, mediante a 

comprovação de aproveitamento do mesmo; 

 A renovação fica condicionada a avaliação da disponibilidade, compromisso e 

resposabilidade dos estudantes, envolvidos; 

 Em qualquer tempo, o aluno selecionado poderá ser desligado quando não 

responder as suas atribuições. 

 

5. DO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 Os alunos selecionados desenvolverão suas atividades na Faculdade Vale do 

Salgado e na Praça do Forricó, no município de Icó/CE e região. 

 

6. DAS PENALIDADES: DESLIGAMENTO DO PROJETO  

 Serão excluídos do Projeto os (as) integrantes que tiverem 3 (três) faltas 

consecutivas ou 5 (cinco) alternadas nas atividades do Projeto. 

 Serão excluídos do Projeto alunos (as) que tiverem um aproveitamento 

acadêmico inferior a 75% das disciplinas cursadas após ingresso no projeto. 

 

7. DO PROCESSO SELETIVO: 

O processo seletivo constará de duas fases:  

 1ª.  Fase: Histórico Acadêmico e Análise da Declaração (análise curricular); 

 2ª.  Fase: Entrevista; 

 Primeira etapa: Apresentação da documentação exigida, por este edital.  
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 Segunda etapa: Realização de entrevista com foco no interesse e nas 

perspectivas do candidato em relação à sua participação no projeto. 

 

8. DA INSCRIÇÃO: 

 PERIODO: 24 de Abril a 05 de Maio de 2017. 

 LOCAL: Recepção da FVS e na Coordenação de Curso. 

 DOCUMENTACAO EXIGIDA: Ficha de inscrição preenchida, declaração 

pessoal de disponibilidade para o desenvolvimento das atividades propostas e 

Xerox do Histórico Acadêmico (para os alunos a partir do 2º semestre). 

 TAXA DE INSCRIÇÃO: 3,00 reais. OBS: O valor da taxa de inscrição não tem 

fins lucrativos, sendo que os valores serão destinados para as atividades do 

projeto.  

 

9. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

 

Período de Inscrição 24 de Abril a 05 de Maio de 

2017 

Analise curricular 08 de Maio de 2017 

Lançamento dos nomes de 

candidatos aptos para a entrevista e 

calendário de realização de entrevista 

 09 de Maio de 2017 

Entrevista 11 de maio de 2017 

Resultado Final  15 de Maio de 2017 

Reunião com os Selecionados 18 de Maio de 2017  

a) Primeira etapa: Apresentação da documentação exigida, por este edital.  

b) Segunda etapa: Realização de entrevista com foco no interesse e nas 

perspectivas do candidato em relação à sua participação no projeto. 
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CRITÉRIOS ESPECIFICAÇÕES PONTUAÇÃO TOTAL 

 

 

Interesse e 

perspectivas na 

temática do Projeto.  

Disponibilidade de 
tempo  

3,0   

 

 

10,0  

Linguagem Clara e 
Objetiva. 

2,0 

Interesse pelo campo 
de trabalho do Projeto.  

3,0 

Interesse pelo 

trabalho de equipe. 
2,0 

Total de pontos da 2ª etapa 10,0 

OBS.: 

 O agendamento da entrevista sairá após a análise curricular. 

 A avaliação e o julgamento dos candidatos serão efetuados pela Coordenação do 

projeto; 

 Serão rejeitadas as inscrições que omitirem qualquer elemento exigido no edital, 

ou que não contenham informações suficientes que permitam a perfeita 

avaliação; 

 

Icó, CE, 17 de Abril de 2017 

 

_____________________________________________________________ 

                                                  Luiz Martiniano Ferreira Neto  

                                                       Coordenador do Projeto 
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