
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO - MONITORIA VOLUNTÁRIA – 2021

RESPONSÁVEIS: Janaína Gentili, Morgana Eneile, Bianca Leandro e Fernanda
Martins

1. Ementa do I Encontro Nacional de Doulas no SUS
As doulas são profissionais que prestam auxílio físico, informacional e emocional à

pessoa durante seu ciclo gravídico-puerperal. Diversos locais do Brasil contam com essas

profissionais atuando no Sistema Único de Saúde (SUS), seja de modo voluntário ou

institucional. Por isso, o I Encontro Nacional de Doulas no SUS tem como objetivos

fomentar espaços para o compartilhamento e troca de experiências sobre a atuação da

Doula no SUS e sistematizar saberes e informações que se constituam em subsídios para

a atuação político-institucional dessa profissional no sistema de saúde. O evento é

gratuito e aberto a participação de profissionais com distintas formações. As atividades

serão realizadas de forma remota pelo Youtube e o Zoom. A programação detalhada das

atividades pode ser consultada em: www.epsjv.fiocruz.br/doulas-no-sus

2. Número de Vagas Oferecidas: 12
2.1 Pré-requisitos para se candidatar à seleção

Estar matriculada(o) nas Turmas 2 ou 3 do Curso de Qualificação Profissional de Doulas

da EPSJV/Fiocruz;

2.1.1 No tocante a Turma 2: Ter apresentado o Trabalho de Conclusão de Curso;



2.1.2 Ter disponibilidade para acompanhar e prestar suporte remoto durante o I Encontro

Nacional de Doulas no SUS, durante as mesas, oficinas e às 9 (nove) rodas de

experiências de relatos e vivências.

A programação completa está disponível no link:
http://epsjv.fiocruz.br/doulas-no-sus

3. Da Inscrição
A inscrição será realizada via formulário publicado online, exclusivamente, no período

entre 12 de maio e 14 de maio de 2021. O formulário para inscrição encontra-se

disponível no site do Encontro.

4. Das funções da Monitoria Voluntária

As/os monitoras/es deverão apoiar a coordenação e a Comissão Científica do evento, que

será totalmente online, nas salas e espaços virtuais de apresentação do evento.

Devem dispor de pelo menos 8 horas no geral, no período de 27 a 29 de maio.

Devem dispor de meios próprios para acesso remoto (computador e internet).

A escala de trabalho será construída a partir da confirmação de disponibilidade e do

diálogo com a coordenação do evento.

5. Critérios de Seleção:
Ter experiência com atividades em plataformas digitais.

Participar da reunião de apresentação na semana entre 17 e 21 de maio, à confirmar, cuja

presença é condicionante ao trabalho.

6. Resultado:

As(os) Selecionadas(os) receberão convocação via correspondência eletrônica cujo

remetente será doulas.epsjv@fiocruz.br.

http://epsjv.fiocruz.br/doulas-no-sus


7. Todas(os) Monitoras(es) que atuarem receberão Declaração de Participação e

comporão a equipe de organização do evento.

8. A monitoria voluntária não será uma atividade remunerada.


