EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO INTERNO PARA BOLSA DE
EXTENSÃO
N.º 19/2015
A Faculdade da Serra Gaúcha – FSG, no uso de suas atribuições e de acordo com a
Diretriz Institucional n.º 19/2015 realizará o Concurso Interno para Bolsista conforme
este Edital.
01. Das vagas:
Foram destinadas 10 (dez) vagas para a Participação em Práticas em Fisioterapia, nas
atividades que integram curso de FISIOTERAPIA.
Abaixo as vagas abertas de acordo com períodos e turnos, horários, modalidades de
atendimento e locais:
Vagas

05
(cinco)

05
(cinco)

Período

04/01/16
a
26/02/16

04/01/16
a
26/02/16

Turno

Manhã

Tarde

Dias
da Horários
Semana

Segunda à
Sexta

Segunda à
Sexta

8h às 11h
e 00min

13h e
30min às
16 e 30
min

Modalidade
Fisioterapia
Solo (Segunda,
Quarta e
Sexta) e
Fisioterapia
Aquática
(Terça e
Quinta).
Fisioterapia
Solo (Segunda,
Quarta e
Sexta) e
Fisioterapia
Aquática
(Terça e
Quinta).

Local
Instituto
Integrado de
Saúde (IIS) e
Piscina
Terapêutica
(FSG)

Instituto
Integrado de
Saúde (IIS) e
Piscina
Terapêutica
(FSG)

02. Do curso:
Os alunos bolsistas deverão estar regularmente matriculados no curso de Fisioterapia.
02. Das atribuições do acadêmico:
I- Comparecer assídua e pontualmente ao local de práticas;
II- Comparecer às reuniões de orientações quando solicitadas pela coordenação do IIS e do
curso de fisioterapia;
III- Atender a todos os pacientes a ele designados;
IV- Preencher diariamente a ficha de evolução de seu (s) paciente (s) no programa digital do
IIS, sob orientação de seu supervisor.
V- Respeitar as rotinas e regulamentos dos locais de práticas do IIS.
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VI- Comunicar à secretaria do IIS, por e-mail e telefone, com antecedência de, no mínimo 72
horas, eventuais faltas, justificando-as e apontando alternativas de substituição de tais
atendimentos;
VII- Demonstrar atitudes éticas e profissionais no campo de atuação, respeitando o código
de ética do fisioterapeuta.
03. Do início e duração das atividades:
O início das atividades será em 04 de janeiro de 2016 e o término no dia 26 de fevereiro de
2016.
04. Da carga horária:
A carga horária para a prática em fisioterapia será de 15 (quinze) horas semanais.
05. Das inscrições:
As inscrições poderão ser realizadas no período de 07 a 16 de dezembro de 2015, pelo
endereço eletrônico: fabiano.faveri@fsg.br com os dados devidamente preenchidos no
formulário de inscrição (Anexo 1) que deverá ser anexado no email.
06. Das condições necessárias à inscrição:
São requisitos para que o acadêmico se inscreva no Programa de Práticas em Fisioterapia
do Instituto Integrado de Saúde - FSG:
I- ser acadêmico da Graduação de Fisioterapia da FSG;
II- estar cursando as disciplinas de Estágio Supervisionado I e II ou estar cursando a disciplina
Prática em Saúde Integral.
07. Da seleção dos candidatos:
Para seleção serão considerados:
I- análise do histórico acadêmico
II- nota da disciplina Prática em Saúde Integral
III – disponibilidade de horários
08. Da remuneração:
O bolsista selecionado receberá o valor de R$ 300,00 mensais, para 05 horas
semanais. Pagos sempre no mês subsequente às atividades.
09. Dos professores supervisores:
As práticas em Fisioterapia terão supervisão em tempo integral de um fisioterapeuta
contratado, de acordo com os critérios definidos pela IES, juntamente cadastrado no
CREFITO 5.
10. Da validade das horas de Práticas em Fisioterapia
A realização das Práticas em Fisioterapia será computada como Atividades Complementares
exigidas na integralização do curso.
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11. Das Disposições finais:
O ato de inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação total dos critérios e
regras estabelecidas neste Edital, dos quais não poderá alegar desconhecimento.
Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de
Fisioterapia juntamente com os professores responsáveis e Coordenação do IIS.
Caxias do Sul, 07 de dezembro de 2015.

_____________________________________________________
Prof. Dr. Karen Menguer Guerreiro
Coordenação de Pesquisa e Extensão
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FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME DO ACADÊMICO:

Número de registro acadêmico (RA):
Disciplinas matriculadas em 2013/2:

Telefone residencial:

Celular:

Email:
CPF:
Dados bancários:
Banco:
Agência:
Número da Conta:
Assinale sua opção de inscrição quanto ao turno, podendo optar por mais de uma
alternativa.
(

) Manhã

(

) Tarde
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