
 
                                                                                                                          

EDITAL nº 044/2020 – PEC/UEM 

 

A Universidade Estadual de Maringá por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, torna 

pública a abertura das inscrições, para atendimento a demanda de bolsistas, que atuarão nas 

ações 5.2.6.2, 5.2.6.4, 5.2.6.5 e 5.2.6.7, referentes ao Processo Seletivo Público de bolsas, 

aberto pela Chamada Pública 09/2020, 1º Aditivo, 4ª Demanda Complementar de Bolsistas, da 

Fundação Araucária, conjuntamente com a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (SETI) e a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), para a Ação de Extensão 

Contra o Novo Coronavírus. 

 

Os candidatos podem se inscrever para uma das modalidades de bolsas descritas abaixo: 

a) Enfermeiros (5.2.6.2), devidamente inscritos no Conselho Regional de Enfermagem; 

b) Profissionais da Área da Saúde (5.2.6.4), devidamente inscritos no respectivo Conselho 

Profissional; 

c) Estudante de Medicina (5.2.6.5), regularmente matriculado em instituição de ensino 

superior credenciada pelo Ministério da Educação, cursando a partir do 10º período do curso 

de medicina; 

d) Estudante de Graduação na Área da Saúde (5.2.6.7), regularmente matriculado em 

instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação, cursando os dois 

últimos anos de graduação na área de saúde.  

 

Os bolsistas selecionados irão atuar em Unidades de Saúde ligados a 15ª Regional de Saúde da 

SESA.  

 

Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem de inscrição. As inscrições estarão 

abertas de 13 a 17/08/2020.  

 

Os candidatos interessados para a atuação como Enfermeiros podem se inscrever no link 

abaixo: 

 
https://forms.gle/6DguGEXefvEU2szd8 

 

 

Os candidatos interessados para a atuação como Profissionais da Área da Saúde podem se 

inscrever no link abaixo: 

 
https://forms.gle/QutHTR7GdgmFyAo4A 

 

 

Os candidatos interessados para a atuação como Estudantes de Medicina podem se inscrever 

no link abaixo: 

 
https://forms.gle/x7noQbYQP6Za3H5h6 

 

 

https://forms.gle/6DguGEXefvEU2szd8
https://forms.gle/QutHTR7GdgmFyAo4A
https://forms.gle/x7noQbYQP6Za3H5h6


 
                                                                                                                          

Os candidatos interessados para a atuação como Estudantes de Graduação na Área da 

Saúde podem se inscrever no link abaixo: 

 
https://forms.gle/xDRy9gwC2WeTxZVw6 

 

 

 

 

Maringá – Paraná, 12 de agosto de 2020 

 

  

 

Breno Ferraz de Oliveira Quirino Alves de Lima Neto 

Diretor de Extensão Coordenador Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débora de Mello Gonçales Sant’Ana 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

https://forms.gle/xDRy9gwC2WeTxZVw6

