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SELEÇÃO   PARA   BOLSISTA   -   PIBITI   

  
O  Departamento  de  Fisioterapia,  em  parceria  com  o  Programa  Institucional  de  Bolsas              

de  Iniciação  em  Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação  –  PIBITI,  torna  público  que              

estão  abertas  as  inscrições  para  processo  seletivo  de  bolsistas  de  iniciação  científica              

para  o  projeto  "Validação  de  aplicativo  para  auto  manejo  de  indivíduos  com  dor               

lombar   crônica”.      

1.        Disposições   preliminares   

1.1.  A  seleção  visa  o  provimento  de  01  (uma)  vaga  e  mais  cadastro  de  reserva  para                  
projetos   do   Departamento   de   Fisioterapia   da   Universidade   Federal   do   Ceará.   

1.2.  A  seleção  dos  candidatos  será  regida  por  este  edital,  sendo  conduzida  pelos               
responsáveis   pelo   referido   projeto.     

1.3.  Estão  aptos  a  concorrer  para  este  edital,  discentes  do  curso  de  fisioterapia  da                
Universidade   Federal   do   Ceará   a   partir   do   4o   semestre.      

2.     Das   vagas   

2.1.  É  objeto  deste  edital  1  vaga  remunerada  de  iniciação  em  desenvolvimento              
tecnológico   e   inovação.     

  

  

Projeto   de   pesquisa   Bolsa(s)   
remuneradas   

Validação  de  aplicativo  para  auto  manejo  de         

indivíduos   com   dor   lombar   crônica   

01   (modalidade   
UFC)   



  

  

3.   Das   inscrições     

3.1.   O   período   de   inscrições   será    de   21   a   31   de   julho   de   2021.     

3.2.  O  interessado  deve  acessar  o  link:         

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaTqlxwEO64T_LtHOMUAENgeWbl34Ont0q 

Ir0xsMo_-cQIUg/viewform  e  preencher  todos  os  campos  da  ficha  de  inscrição  online  e              

enviar.   

4.   Da   seleção     

4.1.  A  seleção  dar-se-á  mediante  análise  de  currículo  e  histórico  (inseridos  no  formulário               

de   inscrição)   e   entrevista   (online)   de   caráter   eliminatório.     

4.2.  A  entrevista  acontecerá   no  dia  02  de  agosto,  à  partir  de  13h,  v ia  Google  Meet,  e  o                    

link   será   enviado   previamente   por   e-mail/Whatsapp.     

4.3.   A   ausência,   na   entrevista,   elimina   automaticamente   o   candidato.     

4.4.  A  ordem  de  classificação  determinará  a  alocação  do  bolsista  nas  vagas,  remunerada               

ou   voluntária,   assim   como   nas   vagas   para   cadastro   reserva.     

5.   Das   atribuições/   requisitos   do   candidato     

(vide    https://prppg.ufc.br/wp-content/uploads/2021/03/pibiti-edital.pdf    )     

5.1.  Deve  ser  estudante  regularmente  matriculado(a)  em  curso  de  graduação  da  UFC              

e   possuir   currículo   atualizado   na   Plataforma   Lattes   do   CNPq;   

5.2.  Poderá  ter,  no  máximo  3  (três)  reprovações  no  histórico  escolar,  considerando  os               

semestres   2019.2,   2020.1,   2020.2   e   2021.1;     

5.3.  Não  serão  elegíveis  para  qualquer  modalidade  de  bolsas  deste  Edital,  o(a)s              

estudantes  que  estiverem  repetindo  a  atividade  curricular  Trabalho  de  Conclusão  de             

Curso;     

5.4.  O  candidato  deverá  comprometer-se  a  ter  disponibilidade  de  tempo  e  dedicar,  no               

mínimo,  16  (dezesseis)  horas  semanais  às  atividades  de  pesquisa,  segundo  consta             

no   edital   da   PRPPG;     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaTqlxwEO64T_LtHOMUAENgeWbl34Ont0qIr0xsMo_-cQIUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaTqlxwEO64T_LtHOMUAENgeWbl34Ont0qIr0xsMo_-cQIUg/viewform
https://prppg.ufc.br/wp-content/uploads/2021/03/pibiti-edital.pdf


5.5.  O  candidato  não  deverá  possuir,  no  período  de  vigência  da  bolsa,  vínculo               

empregatício  ou  qualquer  outra  modalidade  de  bolsa,  inclusive  na  modalidade            

voluntário   e   estágio.     

6.   Dos   compromissos   do   bolsista  

6.1.  O  bolsista  voluntário  ou  remunerado  deverá  executar  o  plano  de  trabalho              

individual  definido  pelo  orientador,  com  a  atividades  de  recrutamento  em  campo  e              

online,  triagem  de  critérios  de  elegibilidade,  avaliações  e  intervenções  para  o  público              

idoso   no   âmbito   da   Atenção   Primária   seguindo   os    procedimentos   da   pesquisa,   

6.2.   O   bolsista   deverá   participar   de   reuniões   de   planejamento   e   de   formação,     

6.3.  O  bolsista  deverá  participar  do  Encontro  de  Iniciação  Científica  da  UFC  referente               

ao  período  de  vigência  da  bolsa  e   desenvolver  resumo  sobre  tópicos  de  pesquisa               

relacionados   ao   estudo   principal.   

7.       Do   Resultado.   

A  divulgação  do  resultado  será  realizada  no  site  do  Departamento  de  Fisioterapia              

( www.defisio.ufc.br )   no   dia    30/07/2021.   

8.   Cronograma   

  

Fortaleza,   21   de   julho   de   2021.   

Coordenação   do   Projeto   de   pesquisa   

Profa.   Dra.   Ana   Carla   Lima   Nunes.      

Data   Atividade   Local/acesso   

21/07/2021   à   31/07/2021   Inscrições   https://docs.google.com/fo 

rms/d/e/1FAIpQLScaTqlx 

wEO64T_LtHOMUAENge 

Wbl34Ont0qIr0xsMo_-cQI 

Ug/viewform   

02/08/2021   Entrevista   Via   Google   Meet   

03/08/2021   Resultado   site   www.defisio.ufc.br   

03/08/2021   à   04/08/2021   Envio   de   dados   de   bolsistas   
para   registro   na   PRPPG   

via   e-mail:   
aclnunes@gmail.com   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaTqlxwEO64T_LtHOMUAENgeWbl34Ont0qIr0xsMo_-cQIUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaTqlxwEO64T_LtHOMUAENgeWbl34Ont0qIr0xsMo_-cQIUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaTqlxwEO64T_LtHOMUAENgeWbl34Ont0qIr0xsMo_-cQIUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaTqlxwEO64T_LtHOMUAENgeWbl34Ont0qIr0xsMo_-cQIUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaTqlxwEO64T_LtHOMUAENgeWbl34Ont0qIr0xsMo_-cQIUg/viewform

