
                                                                                

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 FACULDADE DE ENFERMAGEM 
NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E INTERVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL 

(RECUID) 
 

EDITAL N° 01/2018 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO AO RECUID 

 
Informações gerais 
 
O Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção em Saúde Mental (RECUID) da            
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG) torna público o            
edital de realização do Processo Seletivo para o preenchimento de vagas para integrar o              
núcleo. Os selecionados poderão ser alocados nos programas de iniciação científica (PIBIC            
e PIVIC) e de extensão (PROVEC e PROBEC). 
 
1. Critérios para o processo seletivo do RECUID: 
 
1.1. O presente Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 5 (cinco) vagas nos             
programas de iniciação científica e de extensão dos editais do ano de 2018.  
1.2. Os candidatos aprovados poderão desenvolver atividades de pesquisa e extensão junto            
ao RECUID até a conclusão do 10º período.  
1.2.1 O aluno poderá solicitar o desligamento do RECUID antes da conclusão da             
graduação, por meio de uma solicitação formal encaminhada ao orientador e coordenadores            
do núcleo.  
1.2.2 O orientador e/ou os coordenadores do RECUID poderão solicitar o desligamento do             
aluno antes da conclusão da graduação, após avaliação individual de descumprimento de            
atividades acordadas.  
 
2. Documentação exigida para inscrição no processo seletivo do RECUID:  
 
2.1. Ficha de inscrição preenchida adequadamente (anexo 01).  
2.2. Extrato acadêmico atualizado.  
2.3. Termo de compromisso com a informação de que o acadêmico não possui vínculo              
empregatício, não está vinculado a qualquer programa com modalidade de bolsa e não             
integrar outro núcleo de pesquisa.  
2.4. Carta de intenção explicitando os motivos pelos quais deseja integrar o RECUID (anexo              
01).  
2.5. Curriculum Lattes atualizado. 
 
3. Requisitos para a inscrição ao processo seletivo do RECUID:  
 
3.1. Estar regularmente matriculado e ter concluído o 2° período.  



                                                                                

3.2. Não ser beneficiário de qualquer tipo de bolsa, exceto bolsa de auxílio assistencial. 
3.3. Ter disponibilidade para dedicar 20hs (vinte horas) extracurriculares, por semana às             

atividades ao RECUID.  
 
4. Inscrições do processo seletivo do RECUID: 
 
4.1. As inscrições serão realizadas no período de 10 a 14 de abril de 2018 somente pelo                  

email: camilaccaixeta@ufg.br 
 4.2. A taxa de inscrição é gratuita.  
4.3. O candidato deverá realizar a inscrição anexando os documentos exigidos no item 2              
deste edital.  
4.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que                
atende todos os requisitos exigidos. 
 
5. Projetos de pesquisa, cargo, número de vagas e professor orientador: 
 
 

PROJETO DE PESQUISA/EXTENSÃO CARGO N° DE 
VAGAS 

PROFESSOR 
ORIENTADOR 

1. Automutilação em adolescentes    
atendidos em um Centro de Atenção      
Psicossocial Infanto-juvenil do estado    
de Goiás: um olhar sobre a concepção       
do sujeito, da família, do profissional de       
saúde e das políticas públicas. 

PIBIC 1 Camila Caixeta 

1. Automutilação em adolescentes    
atendidos em um Centro de Atenção      
Psicossocial Infanto-juvenil do estado    
de Goiás: um olhar sobre a concepção       
do sujeito, da família, do profissional de       
saúde e das políticas públicas. 

PIVIC 3 Camila Caixeta 

2. Curso de formação intersetorial para      
educadora e trabalhadores da rede pública      
sobre prevenção do uso de drogas. 

PROBEC 1 Camila Caixeta 

 
 
6. Cronograma das etapas do processo seletivo do RECUID:  
 
6.1. O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas:  
 
Etapa 01: Análise do extrato acadêmico, carta de intenção e curriculum lattes.  
Etapa 02: Entrevista coletiva ou individual. 



                                                                                

 
6.2. Todas as etapas possuem caráter eliminatório.  
6.3. O não cumprimento de qualquer uma das etapas do processo seletivo do RECUID              
desclassificará automaticamente o acadêmico candidato. 
 
 

DATA ETAPA LOCAL/HORÁRIO 

 
16/04/2018 

 
 

 
Entrevista 

Faculdade de Enfermagem 
UFG 

 
Horário: 12:00h às 13:45h 

16/04/2018 Resultado Mural/ site da FEN 
Horário: 14:30h 

  
7. Comissão organizadora do processo seletivo do RECUID:  
 
Compõe a comissão de seleção, os docentes do RECUID: 
 
1. Dra. Elizabeth Esperidião (Líder do RECUID). 
2. Dra. Camila Cardoso Caixeta (Vice-líder do RECUID)  
3. Ms. Douglas José Nogueira. 
 
8. Resultados do processo seletivo do RECUID:  
 
A lista dos candidatos aprovados será divulgada no mural da Faculdade de Enfermagem             
(FEN) da UFG e no site da FEN. 
 
 
 
 

Goiânia, 10 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 

                        

Prof° Dra. Camila Cardoso Caixeta 
 
 
 
 



                                                                                

 
ANEXO 01 
 

 Ficha de inscrição para a seleção do processo seletivo do RECUID - 2018  
 
Nome:__________________________________________________________  
Número de matrícula:______________________________________________  
Período do curso:_________________________________________________ 
Telefones:_______________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________________________ 
 
 

Carta de intenção explicitando o anseio em integrar o RECUID  
 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 


