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EDITAL PROEX 23/2020

UEL PELA VIDA E CONTRA O CORONAVÍRUS

(CHAMADA PÚBLICA 09/2020- FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA)

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX - da Universidade Estadual de Londrina divulga o

presente Edital no âmbito do PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL PARA AÇÕES EXTENSIONISTAS DE

PREVENÇÃO, CUIDADOS E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, nos termos a seguir

estabelecidos.

l. OBJETIVO

1.1 Constituir grupos de ação para o desenvolvimento de ações extensionistas voltados à Prevenção,

Cuidados e Combate à Pandemia do novo Coronavírus. As atividades de extensão a serem

desenvolvidas terão a supervisão da Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade - Profa. Dra.

Enfa. Mara Solange Gomes Dellaroza - e da Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

2. RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Este Edital tem valor global de R$ 444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil reais), cujo

valor será integral e exclusivamente utilizado para pagamento de 69 (sessenta e nove) quotas

bolsas de extensão nos termos deste Edital, com duração de até 4 (quatro) meses cada, podendo

haver no máximo uma prorrogação destas, por igual período, desde que observado o prazo máximo

de vigência de 8 (oito) meses.

2.1.1 O presente edital poderá ter seu valor global ampliado mediante suplementação de recursos.

2.1.2 Um quadro resumo da distribuição dos recursos deste Edital encontra-se no Anexo l.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cill (FR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax3328-444u - Caixa Postal 6.0111 - CEP 86051-990-1ntcmct hlti);//wivn,ucl.br
Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Operaria - Fone (43) 3381-2000 PABX - Fax 3337-4041 c 3337-749S - Caixa Poital 791 - CEP 86038-440

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL



IJNÍVERSÍdAdt
EsTAduAl dE LONdliÍNA

Qfoeï
tjniversiíiâde E:;;rsc!;.iáide Lc-ncrina
^o-^lÈorld üe LxÉtítëáú. Custufa e $íx;i!::d;idi

3.GRUPOSDEAÇÃO

3.1 Os seguintes grupos serão constituídos:

3.1.1 Grupo de Açao l: Atendimento em centrais de informações - açao extensionista de atendimento

telefónico e por meios digitais à população, voltada ao esclarecimento de dúvidas e à prestação de

orientações relacionadas à prevenção, cuidados e combate à Pandemia do novo Coronavírus no

Estado do Parana.

3.1.2 Grupo de Ação II: Atenção às divisas rodoviárias do Estado do Paraná - ação extensionista de

atenção às divisas rodoviárias no Estado do Paraná, voltada ao monitoramento da entrada e da

saída de pessoas, a ser desenvolvida nos postos de atendimento da Agência de Defesa

Agropecuária do Parana (ADAPAR).

3.1.3 Grupo de Ação III: Atuação junto às Regionais de Saúde - ação extensionista de atendimento à

população em Unidades de Saúde, Hospitais e outros estabelecimentos de saúde, voltada à

prestação de orientações, cuidados e combate à Pandemia do novo Coronavírus no Estado do

Paraná.

3.2 A composição dos grupos de ação, incluindo pré-requisitos e carga horária dos bolsistas, é dada

conforme descritivo a seguir.

3.2.1 Grupo de Ação l: A equipe de atendimento em call-centers será composta de até 3 (três)

orientadores bolsistas e até 12 (doze) estudantes da área de saúde, que deverão dar orientações

via telefone ao público em geral acerca da prevenção, cuidados e combate ao novo Coronavírus.

I. Os orientadores bolsistas do atendimento em call-centers devem ser docentes da Universidade

Estadual de Londrina ou alunos regularmente matriculados em cursos de Pós-Graduação Stricto
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Sensu (mestrado ou doutorado) na área de saúde, ofertados pela UEL. O valor mensal da bolsa paga

ao Orientador do atendimento em call-center é de R$ 1.000,00 (hum mil reais) sendo que estes

deverão destinar carga horária de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais em atividades

no call-center na orientação presencial do atendimento prestado pêlos estudantes bolsistas;

II. Os estudantes bolsistas devem ser alunos regularmente matriculados nos dois últimos anos em

curso de graduação na área de saúde em qualquer instituição de ensino superior do Estado do

Paraná, públicas, privadas ou confessionais. O valor mensal da bolsa paga ao estudante bolsista é

de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo que estes deverão prestar atendimento telefónico e por

outros meios digitais à população acerca da prevenção, cuidados e combate ao novo Coronavírus,

com carga horária de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais em atividades presenciais na

central de atendimento.

3.2.2 Grupo de Ação II: As equipes serão compostas, no total, de até 12 bolsistas enfermeiros, bem como

por 12 bolsistas de apoio aos enfermeiros, que deverão monitorar as condições de saúde de

pessoas que estejam transitando pelas divisas rodoviárias do Estado do Paraná.

1. O deslocamento dos bolsistas aos postos de desenvolvimento das atividades será viabilizado pelo

Governo do Estado do Parana;

II. Os bolsistas enfermeiros nas equipes de atenção às divisas rodoviárias do Estado do Paraná devem

ser portadores de diploma de ensino superior em enfermagem, em situação regular junto ao

Conselho Regional de Enfermagem e serão encarregados de monitorar as condições de saúde de

pessoas que estejam transitando pelas divisas rodoviárias do Estado do Paraná. O valor mensal da

bolsa paga aos bolsistas enfermeiros nas equipes de atenção às divisas rodoviárias do Estado do

Paraná é de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), sendo que estes deverão desempenhar suas

atividades em um dos 33 (trinta e três) postos rodoviários da Agência de Defesa Agropecuária do
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Paraná (ADAPAR), num regime de 12 (doze) horas de atividades por 36 (trinta e seis) de descanso,

em escala a ser fixada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA);

III. Os bolsistas de apoio aos enfermeiros nas equipes de atenção às divisas rodoviárias do Estado do

Paraná devem ser portadores de certificado de conclusão de curso técnico em enfermagem, em

situação regular junto ao Conselho Regional de Enfermagem, ou estudantes regularmente

matriculados no ultimo ano do curso de enfermagem em qualquer instituição de ensino superior,

públicas, privadas ou confessionais, e serão encarregados de apoiar no monitoramento das

condições de saúde de pessoas que estejam transitando pelas divisas rodoviárias do Estado do

Paraná. O valor mensal da bolsa paga aos bolsistas nas equipes de atenção às divisas rodoviárias do

Estado do Parana é de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), sendo que estes deverão

desempenhar suas atividades em um dos 33 (trinta e três) postos rodoviários da Agência de Defesa

Agropecuária do Parana (ADAPAR), num regime de 12 (doze) horas de atividades por 36 (trinta e

seis) de descanso, em escala a ser fixada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

3.2.3 Grupo de Ação III: as equipes de atuaçao junto às Regionais de Saúde serão compostas de 6 (seis)

bolsistas médicos, 12 (doze) bolsistas enfermeiros e 12 (doze) bolsistas de apoio aos enfermeiros,

que deverão atuar em ações de prevenção, cuidados e combate à pandemia do novo Coronavírus

junto a Unidades de Saúde designadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

l. Bolsista médico, profissional médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina, que

deve prestar atividades de atendimento à população junto a Unidade de Saúde designada pela

Secretaria de Estado da Saúde (SESA), com carga horária de 4 (quatro) horas de atividades diárias e

20 (vinte) horas semanais. O valor mensal da bolsa paga ao bolsista profissional médico é de R$

4.000,00 (quatro mil reais);

II. Bolsista enfermeiro, profissional enfermeiro inscrito no Conselho Regional de Enfermagem, que

deve prestar atividades de atendimento à população junto a Unidade de Saúde designada pela
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(quarenta) horas semanais. O valor mensal da bolsa paga ao bolsista profissional enfermeiro é de

R$ 2.000,00 (dois mil reais);

III. Bolsistas de apoio aos enfermeiros, profissional técnico de enfermagem regularmente inscrito no

Conselho Regional de Enfermagem, que deve prestar atividades de atendimento à população junto

a Unidade de Saúde designada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), com carga horária de 8

(oito) horas de atividades diárias e 40 (quarenta) horas semanais. O valor mensal da bolsa paga ao

bolsista profissional técnico de enfermagem é de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

4. PROCESSO DE SELEÇÃO DOS BOLSISTAS

4.1 A seleção dos bolsistas dar-se-á mediante inscrição na página http://setipr.net.br/covidl9/,

disponível a partir do dia 20/03/2020 em caráter de fluxo contínuo, sendo que o critério de escolha

dos bolsistas que atenderem aos requisitos do edital será o da ordem cronológica de inscrição.

4.1.1 Os requisitos para os bolsistas são aqueles dispostos no item 3 e respectivos subitens, do presente

Edital, sendo que para sua candidatura e efetiva contratação estes deverão adotar as seguintes

providências:

I. Inscrever-se na página http://setipr.net.br/covidl9/, a partir de 20 de março de 2020,

apresentando os documentos em versão digital necessários à comprovação de seu vínculo com a

UEL e/ou a sua formação e situação junto ao Conselho Profissional, conforme o caso;

II. Desenvolver o plano de atividades de extensão a si fixado, com observância da carga horária diária

estipulada;

Elaborar relatórios mensais de atividades;
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IV. Incluir o nome da coordenadora (Profa. Dra. Enfa. Mara Solange Gomes Dellaroza) nas publicações

e nos trabalhos apresentados em congressos e seminários, cujos resultados contaram com a

participação efetiva deste;

V. Responsabilizar-se pela identificação visual obrigatória da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e

Sociedade e da Universidade Estadual de Londrina nas publicações de trabalhos apresentados em

eventos de qualquer natureza e em qualquer meio de divulgação;

VI. Responsabilizar-se pela identificação visual obrigatória da Fundação Araucária e da

Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior como financiadora do Programa, nas

publicações de trabalhos apresentados em eventos de qualquer natureza e em qualquer meio de

divulgação.

4.2 A contratação e início das atividades dos Bolsistas se dará após celebração do convénio entre

Fundação Araucária e a Universidade Estadual de Londrina.

4.3 Ao apresentar documentação comprobatória, os candidatos assumem integral responsabilidade (na

esfera civil, criminal e administrativa) pela veracidade das informações e documentos

apresentados.

4.4 Além da documentação comprobatória de vínculo e/ou de formação, conforme o caso, o candidato

deverá apresentar Termo de Ciência e Responsabilidade devidamente preenchido, conforme Anexo

II deste Edital.

4.5 A contratação do bolsista classificado será feita pela UEL e a sua alocação nas atividades do projeto

dar-se-á pela Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade em conjunto com a SESA.
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por

decisão da Fundação Araucária ou da DEL, seja por motivo de interesse público, decretos

governamentais ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direitos à

indenização ou à reclamação de qualquer natureza.

5.2 A concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada pela Fundação Araucária, por ocorrência,

durante sua implementação, cuja gravidade justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras

providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada.

5.3 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Diretoria Executiva da

Fundação Araucária e pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, no âmbito de suas

competências.

Londrina, 20 de março de 2020

^-3-S2>x^^
Profa. Dra. E^nfa. Mara Süfange Go^mes Dellàroza

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade
Coordenadora Institucional da Açao
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ANEXO l

Valor da bolsa   de bolsas Total mês Total 4 meses

Grupo de Acão l

Orientador bolsista R$ 1.000,00 3 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00

Estudante bolsista R$ 800,00 12 R$ 9.600,00 R$ 38.400,00

R$ R$

Grupo deAção II R$ R$

Bolsista enfermeiro R$ 1.500,00 12 R$ 18.000,00 R$ 72.000,00

Bolsista de apoio aos enfermeiros R$ 1.200,00 12 R$ 14.400,00 R$ 57.600,00

R$ R$

Grupo de Acao III R$ R$

Bolsista médico R$ 4.000,00 6 R$ 24.000,00 R$ 96.000,00

Bolsista enfermeiro R$ 2.000,00 12 R$ 24.000,00 R$ 96.000,00

Bolsista de apoio aos enfermeiros R$ 1.500,00 12 R$ 18.000,00 R$ 72.000,00

TOTAL 69 R$ 111.000,00 R$ 444.000,00
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