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CURSO DE FARMÁCIA  

FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA SANTA TEREZA  

 

EDITAL 02/2021 

 

SELEÇÃO PARA DISCENTE DO CURSO DE FARMÁCIA PARTICIPAR DE PROJETO DE EXTENSÃO SOBRE 

MEDICAMENTOS VENCIDOS  

 

A Farmácia Universitária Santa Tereza torna público aos alunos do curso de Farmácia, que estão 

abertas as inscrições para admissão de voluntários para projeto de extensão sobre medicamentos 

vencidos, no período entre os dias 21 e 28 de maio de 2021, as quais serão regidas pelas disposições 

do presente Edital. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art 1° Serão oferecidas 4 vagas para participação no Projeto Descarte Racional de Medicamentos 

Vencidos para desenvolver atividades de extensão pelo período de um ano.  

Art 2º A participação no processo seletivo abrange os alunos regularmente matriculados no curso de 

Farmácia  a partir do 2º semestre. 

 

CAPÍTULO II INSCRIÇÕES  

Art 3º As inscrições serão realizadas através do envio de email paral maria.brito@unijuazeiro.edu.br 

Art 4º As inscrições serão realizadas no período entre os dias 21 e 28 de maio de 2021. 

Art 5º Só serão aceitas as inscrições enviadas no período supramencionado até às 11h59 do dia 28 de 

maio de 2021. A equipe de organização desse edital não aceitará emails enviados após o horário. Será 

válido o horário de chegada do email na caixa eletrônica da Farmácia Universitária. 

 

CAPÍTULO  
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III PROCESSO SELETIVO  

Art 6º Para inscrever-se no processo seletivo, se estabelece, como pré-requisito, estar devidamente 

matriculado no curso de Farmácia, cursando entre o 2º e o 8º semestre. A seleção dos membros será 

composta por apenas uma etapa.  

 Art 7° A única etapa consiste na entrega de Currículo Vitae e Histórico escolar.   

Art 9º A pontuação final será dada pela soma da avaliação do currículo e do histórico escolar. O 

currículo será pontuado de 1 a 10 e a essa nota será somada a média do histórico escolar.  

 

CAPÍTULO IV 

CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Art 10° Serão selecionados quatro candidatos e mais quatro classificáveis. Os quatro últimos poderão 

ser chamados ao longo do período, caso ocorra alguma desistência entre os primeiros colocados.  

Art 11º A divulgação do resultado final dos candidatos aprovados será realizada no 31/05/2021 nas 

mídias sociais da UNIJUAZEIRO e Farmácia Universitária.   

 

CAPÍTULO V  

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art 12° A data de início das atividades será avisada através de email ou telefone.  

Art 13º A vinculação do participante será de forma voluntária, não gerando nenhum tipo de 

remuneração das atividades desenvolvidas pelos alunos.  

CRONOGRAMA 

ETAPA DATA 

Período de inscrições  21 a 28.05.2021 

Resultado final  31.05.2021 

Divulgação do resultado final  31.05.2021 

 

Art 14º As datas poderão sofrer alterações, caso seja necessário.  As alterações serão publicadas no 

site da UNIJUAZEIRO.  Os candidatos a esse edital ficam informados que devem acompanhar todas as 

etapas através do site da UNIJUAZEIRO.  
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Art 15º A inscrição no processo de seleção implica no conhecimento e na tácita aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital, bem como nas instruções específicas que o acompanham, 

não podendo, portanto, o candidato alegar desconhecê-las.  

 

  

 

 

 

Juazeiro do Norte – CE, 21 de maio de 2021. 


