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A FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – FAMEMA torna público que, no período de 

24 a 26 de julho de 2013 estarão abertas as INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO de 

Admissão de estudantes das 1ª e 2ª séries dos Cursos de Enfermagem e Medicina, para o 

Programa Pet Saúde / Redes de Atenção as pessoas com doença crônica, priorizando o 

enfrentamento do câncer do colo de útero e de mama, com vigência nos anos de 2013/2015, 

obedecendo às seguintes condições: 

I. Calendário 

Data Evento Local 

24 a 26 de julho 2013 Inscrição Secretaria geral da FAMEMA 

29 de julho de 2013 Seleção Auditório da FAMEMA às 

12h30min 

05 de agosto de 2013 Divulgação do resultado Secretaria geral da FAMEMA 

06 a 19 de agosto de 2013 Cadastramento dos estudantes 

selecionados  

Coordenação do Pet 

Saúde/Redes de Atenção 

 

II. Das Vagas 

Serão destinadas doze vagas para o projeto com o fornecimento de bolsas pelo Ministério da 

Saúde, proporcional ao número de vagas dos cursos de Medicina e Enfermagem, sendo 8 (oito) 

e 4 (quatro) respectivamente, conforme descrito:  

Projeto: “O processo saúde – doença das mulheres portadoras de câncer cérvico uterino e 

mamário nas redes de atenção ”. 

 

III. Das Inscrições 

O estudante deverá realizar a inscrição na Secretaria Geral da FAMEMA, no período de 24 a 26 

de julho de 2013. 

 

IV. Critérios para realização das inscrições 

- O estudante deverá ter disponibilidade de oito horas semanais, fora da grade horária curricular. 

- O estudante não poderá ser integrante de outro Pet Saúde, tanto como bolsista quanto como 

não bolsista. 
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- O estudante não poderá ser bolsista de outro projeto/programa. 

- O estudante não poderá ser repetente no curso ou ter conceito insatisfatório no F3 na UPP e 

/ou da UES. 

 

V. Da seleção 

O processo seletivo constará de uma narrativa reflexiva referente ao Projeto Pet Saúde / Redes 

de Atenção as pessoas com doença crônica, priorizando o enfrentamento do câncer do colo de 

útero e de mama no dia 29 de julho às 12h30min nas dependências da FAMEMA. 

 

VI. Divulgação dos resultados 

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 05/08/2013, exclusivamente no mural da 

secretaria geral, não sendo fornecidas informações por telefone. O resultado será classificatório, 

mediante nota atribuída pela banca examinadora. Caso haja empate o critério para a 

classificação será o de estar em dia com os preenchimentos e entrega dos formatos de avaliação 

da graduação. 

 

 

Marília, 11 de julho de 2013. 

 

 

 

 
Dr. Everton Sandoval Giglio 

Diretos de Graduação 

 


