EDITAL PARA SELEÇÃO DE PARTICIPANTE DO VER-SUS EDIÇÃO
2017/2018 NO 13° CONGRESSO INTERNACIONAL REDE UNIDA – MANAUS
(AM)

Processo seletivo de participante do Projeto VER-SUS Edição 2017/2018 no 13°
Congresso Internacional Rede Unida no período de 30 de maio a 02 de junho de 2018 em
Manaus – Amazonas.
- PÚBLICO: Participantes (viventes e facilitadores) da edição VER-SUS 2017/2018.
- DA PARTICIPAÇÃO: O processo seletivo identificará participantes para atividades
no 13º Congresso Internacional da Rede Unida, viabilizando passagens áereas, transfer
(durante o período do congresso), taxa de inscrição, hospedagem e almoço. Os
selecionados e as selecionadas deverão participar das atividades desenvolvidas no estande
e Seminário Temático VER-SUS no período de 30 de maio a 02 de junho de 2018,
compartilhando experiências do grupo em que realizou a vivência no VER-SUS
2017/2018.
– DAS VAGAS: Serão disponibilizadas 18 (dezoito) vagas na totalidade (incluindo
viventes e facilitadores).
- PROCESSO SELETIVO:
Da Inscrição
As inscrições ocorrerão por meio da apresentação dos documentos solicitados, os quais
serão avaliados por comissão de coordenação designada para tal. A documentação deverá
ser enviada para o endereço versus@redeunida.org.br até dia 10/04/2018 às 23h59min
(horário de Brasília/BR). Os emails deverão ser identificados com o assunto “Participação
no Congresso/local da vivência – Seu Nome”. Em nenhuma hipótese serão aceitas
inscrições fora do período estabelecido para tal.
Da Documentação para Inscrição
Para concorrer os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos descritos
abaixo:
 Carta de Interesse: arquivo em formato PDF, sob a seguinte identificação: cartaseunome.pdf. Carta com até 3 páginas, onde conste: (a) quem sou eu pós VERSUS 2017/2018; (b) o que mobilizou em mim o VER-SUS 2017/2018; (c) o que
levei do VER-SUS 2017/2018 para a minha Instituição de Ensino Superior; (d)
Apresentar uma proposta respondendo: Como eu representaria, no estande do
VER-SUS, a vivência na qual participei na edição 2017/2018.
 Arquivo em formato PDF do Portfólio Final Individual (mesmo arquivo postado
na plataforma otics no final da vivência);
 Vídeo de Inscrição: link do Youtube com vídeo de até 30 segundos com uma
exposição criativa sobre a importância da participação no VER-SUS para a
formação em saúde no contexto brasileiro.

Os documentos solicitados deverão ser apresentados em arquivos separados, em anexo
ao email de inscrição. O link para o vídeo deve estar no corpo do email. O vídeo será
avaliado em seu conteúdo e não a partir de questões técnicas de audiovisual. A
identificação “seu nome” corresponde ao primeiro nome e último sobrenome do
candidato, sem espaços, sem acentos e sem cedilha.
Da Avaliação
Comissão de Seleção: A Coordenação Nacional da Rede Unida formará uma comissão
especial de seleção para avaliação das inscrições recebidas e indicação do selecionado.
Do peso da documentação: Carta de Interesse (50%); Portfólio final individual (25%);
Vídeo (25%).
- RESULTADO: Após análise documental e do vídeo, a Comissão de Seleção divulgará
o resultado no dia 18 de abril de 2018 na plataforma otics.
- CRONOGRAMA:
Divulgação do Edital

27/03/2018

Período de Inscrição

27/03/2018 à 10/04/2018

Divulgação do Resultado

18/04/2018

