
 

SELEÇÃO DE BOLSISTA
 
O Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o 
Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento T
seletivo para 01 aluno bolsista (CNPq)
'DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA PARA ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS COM APNEIA 
OBSTRUTIVA DO SONO TRATADOS COM TERAPIA PRESSÓRICA: UMA FERRAMENTA TECNOLÓGICA COM 
APLICABILIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE'
 
1. Disposições preliminares 

1.1. A seleção visa o provimento de 1
inovação e 1 (uma) vaga voluntária 
de reserva. 

1.2. A seleção do aluno candidato será regida por esse edital e executada pelo docente responsável pelo projeto.
1.3. A seleção do aluno será realizada mediante entrevista

 
2. Das vagas 

2.1. São objeto deste edital 1 (uma) bolsa de 
(modalidade CNPq) e 1 (uma) cota voluntária. 
 

3. Das inscrições 

3.1. O período de inscrições será de 2
3.2. Para efetivar as inscrições os alunos 

através do link https://forms.gle/jZ1wyaUfjDWsjJvXA
 

4. Da seleção 

4.1. A seleção dar-se-á mediante análise de currículo e histórico e en
4.2. A entrevista acontecerá no dia 03

mail do candidato no dia 02/08/2021
4.3. A ausência na entrevista elimina automaticamente o candidato.
 

5. Das atribuições do candidato 

5.1. Comprometer-se a dedicar carga horária semanal exigida pela PRPPG às atividades de pesquisa pelo 
período de duração da bolsa remunerada ou voluntária.
 

6. Cronograma 

Data/horário Atividade 
22/07/2021 a 
01/08/2021 

Inscrições via formulário online

03/08/2021 Entrevista  
04/08/2021 Resultado  
04/08/2021 a 
11/08/2021 

Envio dos dados para 
selecionado 

 

 

EDITAL Nº 31/2021 

 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO  

O Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o 
Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBITI, torna público que está aberto o processo 

(CNPq) e 01 aluno voluntário para desenvolvimento do projeto de pesquisa 
'DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA PARA ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS COM APNEIA 
OBSTRUTIVA DO SONO TRATADOS COM TERAPIA PRESSÓRICA: UMA FERRAMENTA TECNOLÓGICA COM 

MA ÚNICO DE SAÚDE'. 

A seleção visa o provimento de 1 (uma) vaga remunerada de iniciação em desenvolvimento tecnológico e 
e 1 (uma) vaga voluntária para ser preenchida por aluno de qualquer curso da UFC 

A seleção do aluno candidato será regida por esse edital e executada pelo docente responsável pelo projeto.
A seleção do aluno será realizada mediante entrevista online e análise de currículo e histórico escolar.

1 (uma) bolsa de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação 
e 1 (uma) cota voluntária.  

de 22 de julho até 01 de agosto de 2021. 
Para efetivar as inscrições os alunos deverão preencher o formulário de inscrição on

https://forms.gle/jZ1wyaUfjDWsjJvXA 

á mediante análise de currículo e histórico e entrevista de caráter eliminatório.
03 de agosto, através da plataforma google meet em link encaminhado ao e

no dia 02/08/2021. 
elimina automaticamente o candidato. 

se a dedicar carga horária semanal exigida pela PRPPG às atividades de pesquisa pelo 
período de duração da bolsa remunerada ou voluntária. 

Local 
Inscrições via formulário online https://forms.gle/jZ1wyaUfjDWsjJvXA

 
Link do google meet
www.defisio.ufc.br

Envio dos dados para cadastro do bolsista 
 

Para o e-mail: camilafl.fisio@gmail.com

Fortaleza, 

Coordenação do projeto 

Profª Camila Ferreira Leite 

 

O Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o Programa Institucional de 
torna público que está aberto o processo 

para desenvolvimento do projeto de pesquisa 
'DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA PARA ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS COM APNEIA 
OBSTRUTIVA DO SONO TRATADOS COM TERAPIA PRESSÓRICA: UMA FERRAMENTA TECNOLÓGICA COM 

em desenvolvimento tecnológico e 
e qualquer curso da UFC e mais cadastro 

A seleção do aluno candidato será regida por esse edital e executada pelo docente responsável pelo projeto. 
e análise de currículo e histórico escolar. 

iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação remunerada 

deverão preencher o formulário de inscrição on-line disponível no link, 

trevista de caráter eliminatório. 
através da plataforma google meet em link encaminhado ao e-

se a dedicar carga horária semanal exigida pela PRPPG às atividades de pesquisa pelo 

https://forms.gle/jZ1wyaUfjDWsjJvXA 

Link do google meet 
www.defisio.ufc.br 

mail: camilafl.fisio@gmail.com 

Fortaleza, 21 de julho de 2021. 

 

 


