FACULDADE CATÓLICA SALESIANA DO ESPÍRITO SANTO
EDITAL Nº001/2013
EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO PROEXTENSINO e
RESPONSABILIDADE SOCIAL - PROEXTENSINO PARA O 1º SEMESTRE DE 2013
A Coordenação de Extensão da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições, e por ordem do Prof. Jolmar Luis Hawerroth, Diretor executivo da Faculdade, torna
público o Edital de Seleção do Programa de Extensão e Responsabilidade Social –
PROEXTENSINO para os Cursos de Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e
Psicologia para o 1ºsemestre de 2013.
01.Das vagas
Foram destinadas 54 vagas para acadêmicos para o Programa de Extensão voluntária, distribuídas
para os Cursos de Graduação, conforme descrito abaixo:

Educação Física:
Oficina de Futsal feminino (6 vagas)
Oficina de Futsal infantil (6 vagas)
Oficina de Futebol de campo (6 vagas)
Oficina de Vôlei (6 vagas)
Oficina de Ginástica Olímpica (6 vagas)
Nutrição: acompanhamento nutricional (6 vagas) – 4 vagas para acadêmicos a partir do 5º
período e 2 vagas para acadêmicos dos períodos iniciais.
Psicologia: dinâmicas de grupo (4 vagas) – alunos a partir do 6º período
Fisioterapia: avaliação postural dos adolescentes e orientações de exercícios (6 vagas)- 4
acadêmicos do 7º período e 2 vagas para acadêmicos dos períodos iniciais.
Enfermagem: orientação sexual e gravidez na adolescência - (6 vagas) – A partir do 4º período
03. Do início e duração das atividades:
O início das atividades do programa será no dia 06 de Abril 2013 com término em 29 de junho de
2013, podendo ser renovada por mais um semestre letivo, mediante proposta da equipe responsável
pelo programa.
04. Da carga horária:
A carga horária total para o programa é de 20 (vinte) horas. O acadêmico deverá cumprir tal carga
horária aos sábados, no período da tarde em dias e horários definidos após seleção dos voluntários.
Essas horas serão revertidas em Atividades Curriculares Complementares.
05. Das inscrições:
O aluno deverá inscrever-se, obrigatoriamente, por meio do envio do Termo de Compromisso para o
email proextensino@catolica-es.edu.br até o dia 26 de março de 2013.
06. Das condições necessárias à inscrição:
São requisitos para que o aluno se inscreva no Programa de Extensão:
I- ser aluno da graduação regularmente matriculado no presente semestre letivo;
II- estar cumprindo regularmente o contrato de prestação de serviços educacionais;
III- atender às exigências de cada uma das vagas.

07. Da seleção dos candidatos:
O Processo de seleção é de responsabilidade da coordenação do Programa.
O período da seleção dos candidatos será do dia 27 de março ao dia 02 de abril, ocorrendo a
divulgação do resultado no dia 03 de abril.
Para a seleção serão considerados:
I – análise do histórico escolar, que será emitido pela Secretaria e encaminhado diretamente à
coordenação do Programa;
II – entrevista com a coordeprofessor(a) orientador(a) da disciplina;
08. Da seleção e classificação:
O critério de seleção e classificação dos candidatos ao programa levará em conta, além da
avaliação do histórico escolar, da entrevista com o professor responsável pelo programa, o resultado
da prova escrita, quando houver e preciso for.
10. Da Divulgação do resultado:
A divulgação do resultado tem data prevista para 03 de abril de 2013.
O resultado da seleção será informado no site da Faculdade.
11. Assinatura do Termo de compromisso com o programa PROEXTENSINO.
A assinatura do termo acontecerá no dia 04 de abril de 2013 na Central Estágio, Emprego e
Extensão.

13. 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 Programa, juntamente com os coordenadores de
curso.

Vitória/ES, 20 de março de 2013

