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Universitário

1. QUEM SOMOS
O Projeto de extensão Sangue Universitário foi criado no primeiro semestre de 2014
objetivando incentivar a doação de sangue e de medula óssea principalmente no meio
universitário, mas também na população em geral, visando à conscientização acerca
de seus benefícios para a sociedade. A ação integrada de estímulo à doação e de
educação da população, busca promover um aumento do número de doadores, tanto
de forma imediata, durante as campanhas, como em longo prazo, através da
fidelização do voluntário. Quando devidamente instruído, o cidadão tende a realizar
outras doações mesmo em períodos fora de campanha, além de estimular outras
pessoas do seu convívio a fazerem o mesmo.
Dentre as ações, destacamos:


Campanhas de doação de sangue;



Cadastramento de doadores de medula óssea;



Conscientização sobre essas temáticas nas escolas;



Produção de artigos científicos para participação de congressos e eventos;



Minicursos e palestras.

Essas ações tem um potencial multiplicador, com impacto direto na saúde pública.
O envolvimento dos membros neste processo, como equipe organizadora, cria uma
forma de aprendizado consistente de técnicas de assistência à saúde, mas também de
planejamento, trabalho em equipe e multidisciplinaridade.

2. VANTAGENS DE SER UM MEMBRO
Dentre as atividades desenvolvidas e as vantagens de serem membros do Projeto
Sangue Universitário destacamos as atividades de planejamento de campanha
campanha,
produção de artigos, capacitações diversas sobre a área da saúde e sobre ferramentas
de trabalho administrativas,
as, experiência de organização de eventos e de trabalho em
grupo, além da solidariedade, razão principal da existência do projeto.

O membro atuante no projeto será contemplado com certificados de Atividades
Acadêmicas Complementares (ACC), obrigatórias em diversos cursos para sua
respectiva conclusão.

3. PROCESSO SELETIVO
O Programa Trainee Sangue Universitário 2018 ofertará
ofertará30
30 (trinta) vagas para
estudantes e profissionais interessados em fazer parte do Projeto.
O trainee não é um estagiário. Ele é um membro que irá participar de um programa
estruturado de treinamento e desenvolvimento para que, em um curto espaço de
tempo, possa assumir uma posição de assessor de projeto. É esperado que, em longo
prazo, os trainees assumam posições de destaque dentro do projeto.
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3.1. Seleção dos Trainees
A primeira fase de seleção dos trainees será um processo seletivo, constituído por
quatro etapas eliminatórias, sendo aúltima delas, também classificatória:
- A primeira será a Análise da Inscrição,, na qual serão avaliadas as respostas
dos candidatos e comparadas com os perfis procurados pela organização.
- A segunda etapa será constituída por uma Palestra Institucional,
Institucional ministrada
nos dias 13, 14 e 15 de setembro ,em horários e locais especificados no Anexo I
deste edital. A palestra
palestra dará ao candidato um melhor conhecimento do
projeto e seu funcionamento. Cabe ao mesmo escolher o melhor horário, se
adequando as suas atividades diárias. É exigida a participação em apenas uma
delas, visto que o conteúdo será o mesmo em todas.
- Na terceira etapa, será enviado por e-mail
e mail aos presentes na palestra, um
formulário para justificarem o motivo de quererem entrar pro projeto e
informarem os horários disponíveis para entrevista.
- Na quarta etapa, os candidatos deverão comparecer as Entrevistano
Entrevista horário
agendado. Está etapa é eliminatória e também classificatória para o cadastro
reserva.

As pessoas que passarem por todas as etapas, mas não forem selecionadas para o
número total de vagas ao final dessas etapas, irão compor o cadastro reserva. O
cadastro reserva dependerá do interesse do candidato e a convocação dependerá da
necessidade de novos membros, tendo validade de 1 (um) ano.

3.2. Programa Trainee
Posteriormente, o candidato será submetido a um ProgramaTrainee
ProgramaTrainee, de caráter
eliminatório, com análises e avaliações de ações e comportamentos para o posterior
resultado final. Esta fase terá duração de aproximadamente 4 (quatro) semanas.

4. PRÉ-REQUISITOS
REQUISITOS
Os interessados em participar do Programa Trainee, podem ser alunos de qualquer
curso de graduação ou pós-graduação
pós graduação de IES pública ou privada, além de técnicos e
profissionais que se identifiquem com a proposta de trabalho do projeto. Dentre os
pré-requisitos
requisitos básicos estão:
- Possuir, no mínimo, 6 horas semanais flexíveis para dedicação as ativi
atividades
do projeto;
- Disponibilidade de ter uma manhã de sábado livre por mês para encontros do
projeto.
- Participar de todas as etapas do processo seletivo;
- Após a seleção, o candidato efetivado deve comprometer-se
comprometer se a permanecer no
projeto por, no mínimo, 6 (seis)
(s
meses.

5. INSCRIÇÕES
As inscrições para o Processo Seletivo do Projeto Sangue Universitário serão
realizadas

através

disponibilizado

do
na

link

https://goo.gl/forms/2EJYczpoxd29etGB3.
https://goo.gl/forms/2EJYczpoxd29etGB3
página

do

Facebook

oficial

Também
do

projeto(https://www.facebook.com/ProjetoSangueUniversitario/).

As

inscrições

estarão disponíveis a partir do dia 01 de setembro até 15 de setembro..

6. CRONOGRAMA
As etapas do processo seletivo seguirão o seguinte cronograma:


Inscrições: 01 a 15 de setembro;



Palestra institucional: 13 a 15 de setembro (Ver Anexo I);



Entrevistas: 18 a 24 de setembro;



Divulgação do resultado da entrevista (por e-mail
e mail e Facebook):

26setembro;


Período do Programa Trainee: 29 de setembro a 27 de outubro;
out



Resultado final: 30 de outubro de 2018.
2018

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
Qualquer questionamento ou informação poderá ser enviado para o e-mail
e
contatosangueuniversitario@gmail.com. O candidato deve ficar atento ao seu ee-mail,
pois este será a principal forma de comunicação com o PSU.
O descumprimento de qualquer etapa contida nesse edital implicará na eliminação
do candidato. Qualquer alteração necessária neste edital será divulgada através de
uma retificação nas redes sociais do projeto.
Qualquer questionamento ou informação poderá ser enviado para o e-mail
e
contatosangueuniversitario@gmail.com. O candidato deve ficar atento ao seu ee-mail,
pois este será a principal forma de comunicação com o PSU.

Kelvin Kleyton Morais Ramos Aquino
Diretor de Gestão de Projetos

Gilianne Nunes Guedes
Gerente de Cadastro de Medula

ANEXO I
Horário das palestras institucionais
Quinta – 13/09

10:40

Sexta – 14/09

9h

Sexta – 14/09

15h

Sábado – 15/09

09h

Auditório da Biblioteca
Central Zila Mamede
(BCZM) – UFRN/Campus
Central
Sala Aroeira - Centro de
Biociências (CB) –
UFRN/Campus Central
Auditório da Biblioteca
Central Zila Mamede
(BCZM) – UFRN/Campus
Central
Auditório C -ECT Escola de
Ciências & Tecnologia UFRN/Campus Central

