EDITAL – COMITE ORGANIZADOR
XV SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA (SECIMED)

O Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau (CAMBLU) torna público o processo seletivo para
membros do corpo discente do curso de Medicina da Universidade Regional de Blumenau (FURB) para
integrar o Comitê Organizador da XV Semana Científica de Medicina, no período de 1 a 6 de Março de 2017.

Das Vagas
Serão ofertadas 10 vagas para membros discentes, que juntamente a 6 membros do CAMBLU e 1
membro docente (orientador), irão compor o comitê organizador, de 17 pessoas no total. O processo seletivo
se dará por análise de currículo dos candidatos.
Os 6 membros do CAMBLU coordenarão setores distintos da organização da semana acadêmica. Os
membros discentes serão distribuídos nesses setores, sob a supervisão de algum membro do CAMBLU, de
acordo com suas aptidões. Os setores são: 1) Tesouraria e Patrocínios; 2) Palestras e Mesas Redondas; 3)
Trabalhos Científicos; 4) Intervalos e Coffee Break; 5) Divulgação e Marketing.

Das Inscrições
Os acadêmicos interessados em trabalhar na XV SECIMED deverão colocar os seguintes documentos
dentro de um envelope e entregá-lo no Departamento de Medicina (CCS), sala 105, Bloco J, Campus I, do dia 1
ao dia 6 de março de 2017.


Ficha de inscrição: impressa e preenchida à mão. Ela se encontra ao final deste edital.



Atestado de matrícula do semestre letivo: impresso e carimbado pelo DRA na Praça de
Estudante. Resumos de matrícula não serão aceitos!



Documentação comprobatória para pontuação do currículo (declarações OU xerox dos
certificados).
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Estão aptos a se inscrever: acadêmicos de medicina da FURB, da 1ª à 12ª fase, regularmente
matriculados no curso, não membros da Gestão 2017 do CAMBLU, com disponibilidade de horário para
participar das reuniões de organização da semana.

Da Análise de Currículo
A análise obedecerá as pontuações abaixo e o resultado se dará sob a soma de todas elas. Como
critério de desempate, será seguido a seguinte ordem: 1º) fase (da maior pra menor); 2º) idade (da maior pra
menor).

1) PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES do Curso de Medicina da FURB:
a. Membro do CAMBLU: 6 pontos por gestão
b. Coordenador Local da IFMSA FURB: 2 pontos
c. Membro da Atlética: 3 pontos
d. Ligante de Ligas Acadêmicas: 1 ponto
e. Diretor de Ligas Acadêmicas: 3 pontos por gestão
f.


Voluntário ou Bolsista do PROPET Saúde: 2 pontos

Considerações:
o

Não será considerado o período de participação em cada instituição;

o

Não haverá distinção entre mudanças ou acúmulo de cargos e trocas de gestões na IFMSA
FURB. O candidato pontuará apenas uma vez nesta categoria. Trainees não pontuam;

o

Não haverá distinção entre mudanças ou acúmulo de cargos e trocas de gestões na
Atlética. O candidato pontuará apenas uma vez nesta categoria;

o

Na categoria de Ligante, o número de Ligas Acadêmicas é limitado a, no máximo, três ligas
distintas;

o

Não haverá distinção entre mudanças ou acúmulo de cargos e trocas de gestões nas
diretorias da Ligas Acadêmicas. O candidato pontuará, no máximo, em três diretorias de
ligas distintas;

o

Não haverá distinção entre voluntários e bolsistas no PROPET Saúde. O candidato
pontuará apenas uma vez nesta categoria;
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o

A confirmação da participação do discente em tais instituições deve ser confirmada via
apresentação de certificados OU declaração (assinada pelo Presidente atual da instituição,
ou, no caso das Ligas Acadêmicas, assinada pelo Presidente e pelo Professor Orientador
da Liga, ou, no caso do PROPET Saúde, assinado pelo Coordenador do PET).

2) ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS relacionados ao curso de Medicina da FURB:
a. SECIMED: 6 pontos cada semana acadêmica
b. Jornadas Acadêmicas do CAMBLU: 5 pontos cada jornada
c. Eventos de Ligas Acadêmicas: 2 pontos cada evento
d. Projetos, campanhas e eventos da IFMSA como organizador ou coordenador: 2 pontos cada



Considerações:
o

Não será considerado a duração em horas de cada evento;

o

O número de eventos de ligas acadêmicas é limitado a, no máximo, três;

o

Os eventos de ligas acadêmicas considerados serão: cursos, simpósios e jornadas.
Palestras não serão pontuadas.

o

Não haverá distinção na pontuação como organizador ou coordenador nos projetos,
campanhas e eventos da IFMSA;

o

O número de projetos, campanhas e eventos da IFMSA é limitado a, no máximo, três;

o

A confirmação da participação do discente em tais eventos deve ser confirmada APENAS
via apresentação de certificados. Declarações não serão aceitas!

Dos Deveres dos Membros Discentes do Comitê Organizador
1) Ter 75% de participação nas reuniões para organização da XV SECIMED, que acontecerão
mensalmente (ou quinzenalmente/semanalmente, no período mais próximo ao evento, conforme
necessidade) com horários e datas a definir, na Sala do CAMBLU;
2) Realizar suas funções com pró-atividade;
3) Estar presente durante todos os dias da Semana Acadêmica.
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OBS1: reuniões extras, durante o período noturno, poderão ser marcadas caso o comitê organizador sinta
necessidade, entrando em um acordo para o melhor dia e horário.
OBS2: o membro discente que não cumprir com suas funções ou exceder o limite de faltas será substituído, à
critério dos diretores do CAMBLU na SECIMED.

Dos Direitos do Comitê Organizador
1) Ser certificado pela PROPEX como participante E organizador da semana, recebendo as horas
correspondentes com o seu trabalho;
2) Isenção da taxa de inscrição para a SECIMED;

OBS: é vetado aos membros do Comitê Organizador enviar trabalhos científicos para apresentações orais e
pôster durante a SECIMED.

Do Resultado do Processo Seletivo
O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 9 de Março de 2017 em edital que será
publicado no mural da Medicina (lado esquerdo da escadaria do Bloco J), bem como no site do CAMBLU,
página do facebook e email.
Todos os membros que não forem selecionados em primeira instância ficarão como suplentes na Lista
de Espera e serão convocados à medida que houverem desistências ou necessidade.
Não entrará na Lista de Espera os candidatos que forem desclassificados por erros ou falta de
documentação.
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FICHA DE INSCRIÇAO
XV SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA (SECIMED)

NOME: ____________________________________________________________________________________

FASE: ________________

CÓDIGO DE PESSOA: ____________________

CPF: __________________________________

EMAIL: ____________________________________________________________________________________

CELULAR: (______)______________________

Li e estou de acordo com o Edital do Processo Seletivo para o Comitê Organizador para o XV SECIMED. Declaro
a veracidade da documentação comprobatória anexada a esta Ficha de Inscrição.

Blumenau, ______ de Março de 2017.

________________________________________
Assinatura do Candidato
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