
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

COMITÊ DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES 

 

Como medida de enfrentamento ao combate ao novo coronavírus (SARS –

CoV2)  a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Rondonópolis/Secretaria Municipal de Saúde, torna público o presente 

edital de seleção de estudantes para atuarem na orientação telefônica da população sobre 

as condutas a serem tomadas em casos sintomas respiratórios e/ou gripais. 

A ação envolverá a Secretaria Municipal de Saúde, e Universidade Federal de 

Rondonópolis durante o enfrentamento da pandemia COVID-19.  

1. Da carga horária, valor mensal da bolsa, número e distribuição das vagas: 

1.1 Os estudantes selecionados deverão cumprir carga horária de 06 horas 

diárias de atividades presenciais das 7 às 13 e das 13 às 19 horas em regime de 

plantão, cumprindo escalas de 06 horas de segunda à segunda, 30 horas 

semanais. Caso o estudante não cumpra as atividades a ele atribuídas será 

automaticamente desligado. 

1.2. O local de atuação obedecerá uma distância mínima de 1,5 metros entre 

estudantes caso seja necessário serão disponibilizados EPIs. 

1.3 Os valores das bolsas para estudantes será de 01 salário mínimo e serão 

custeadas pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis. 

1.4 São ofertadas 15 (quinze) vagas remuneradas para estudantes. 

1.5 O início das atividades será no dia 30/03/2020. 

 

 

Quadro 1 - Número de Vagas por Curso e modalidade 

CURSOS  VAGAS 

ENFERMAGEM 7 

MEDICINA 8 

TOTAL  15 

 

2. Da inscrição 

2.1. As inscrições do Processo Seletivo que trata este Edital, será no dia 26 de 

março até às 18 horas, através do email covid19@ufr.edu.br.  

Os candidatos deverão enviar histórico escolar e fixa de inscrição (anexo). 

 

mailto:covid19@ufr.edu.br


 

 

2.2 Os estudantes aptos a participar devem estar cursando o período letivo 

2020.1 de acordo com a tabela a seguir: 

CURSOS  PERÍODO LETIVO 

ENFERMAGEM 7º Semestre 

MEDICINA 6º ao 8º Semestre 

 

3. Do processo seletivo 

3.1 O processo de seleção ocorrerá em etapa única por meio da realização de 

avaliação do coeficiente acadêmico.  

 3.2 Serão contemplados com bolsa os estudantes de cada curso que obtiverem 

maior pontuação até o limite de vagas para bolsas remuneradas, sendo os demais 

classificados. Em caso de empate serão aplicados os seguintes critérios para 

classificação final, obedecendo a seguinte ordem:  

1
o
 critério: semestre letivo mais avançado e  

2
o
 critério: maior idade. 

4. Da divulgação do Resultado 

4.1. O resultado da seleção será divulgado até o dia 27 Março de 2020, por meio 

de relação de aprovados e classificados a serem fixadas nos murais das 

coordenações dos Cursos de Enfermagem, Medicina. 

4.2. Caso o número de candidatos por curso seja inferior ao número de vagas, 

estas poderão ser remanejadas. 

4.2 Os casos omissos ou não previstos por este edital serão analisados pela 

Comissão Organizadora. 

 

Rondonópolis-MT, 25 de março de 2020. 
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