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Edital nº 04/2022 de 09 de agosto de 2022

A Direção Acadêmica da Faculdade ITEC, faz saber, por meio deste edital, que no período
entre 10 e 16 de agosto de 2022, estarão abertas as inscrições para o Projeto Transformando Vidas
idealizado pela Faculdade ITEC, proposto para o segundo semestre de 2022. Sua projeção iniciou-se
no ano de 2018, sendo composta por colaboradores, professores e alunos da IES. Deve ser realizado
conforme disposto nos itens a seguir.

1. Objetivos

● Contemplar a comunidade com promoção e educação em saúde, através de palestras
educativas, execução de técnicas e mostras de temas pertinentes à comunidade, envolvendo
conteúdos relacionados à primeiros socorros, além de trabalhos solidários junto às
comunidades carentes;

● Transformar vidas através de conhecimento; conceitos, definições e contextos que tragam
benefícios diários a saúde e bem-estar da comunidade; e

● Apresentar a missão da instituição e expressar o comprometimento da Faculdade ITEC com
o ensino e a comunidade.

2. Ações

● Aplicar conhecimentos, ministrar palestras educativas acerca de primeiros socorros;
● Fazer a interação entre alunos e participantes das ações, discutindo de forma prática

condutas de primeiros socorros voltados para comunidade;
● Entrega de Folder e Cartilhas educativas; e
● Apresentação da Instituição, sua visão, missão e valores.

3. Locais onde as ações serão realizadas

O projeto será executado em escolas públicas de ensino médio, podendo ser em auditório
ou espaço amplo. As ações têm como público: estudantes e profissionais. Inicialmente serão
contempladas as cidades de: Patos, Pombal, Sousa, Itaporanga, Brejinho - PE (divisa entre PB e PE);
Santa Luzia (região metropolitana de Patos) e São José do Bonfim (região metropolitana de Patos).

4. Da inscrição

As inscrições acontecerão exclusivamente através do site www.itec.edu.br entre as datas 10
a 16 de agosto de 2022, as vagas serão distribuídas como mostra o quadro a seguir:

UNIDADE VAGAS

Patos 10

http://www..itec.edu.br
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Pombal 10

Sousa 10

Itaporanga 10

TOTAL 40

5.  Critérios de participação

● Ser aluno e está regularmente matriculado na Faculdade ITEC;
● O discente deverá está aprovado na disciplina Primeiros Socorros com média mínima 7,0;
● Ter disponibilidade de horário, dias e para viajar;
● Ter habilidade técnica e prática, além de boa oratória;
● Uma vez apto, o discente poderá participar do projeto por até o máximo um ano; e
● Doar 1 kg de alimento não perecível na secretaria da sua unidade no dia da aplicação da

prova.

OBS.: Só será admitido 1 (uma) inscrição por unidade nos termos deste edital. Em caso de
submissão em mais de uma unidade, será considerada apenas a última inscrição registrada no
sistema.

6. Do processo de seleção

A seleção será realizada através da aplicação de uma avaliação com o conteúdo relacionado
à disciplina de Primeiros Socorros na data 17/08/2022 ( Exceto polo de Itaporanga que acontecerá
na data 20/08/2022). A avaliação contém 10 questões, sendo aplicada na Unidade selecionada,
após o candidato realizar a inscrição.

7. Sobre a classificação

Estará apto a participar do projeto o aluno com maior pontuação na prova. Serão
classificados os discentes que obtiverem pontuação igual ou maior que 5,0, em ordem decrescente
(da maior nota para menor nota) preenchendo a quantidade de vagas disponíveis, obedecendo os
critérios descritos no item 5 do edital.

8. Critério de desempate

Em caso de empate na pontuação da avaliação, será classificado o discente com maior
média na disciplina Primeiros Socorros. Em permanência do empate, o discente com maior idade
será o candidato selecionado à vaga.

9. Do resultado final

O resultado final será divulgado no site www.itec.edu.br no dia 23/08/2022.

10. Benefícios para o discente

http://www.itec.edu.br
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Além do aprimoramento das técnicas de Primeiros Socorros através da oportunidade de
levar conhecimento para as comunidades, o discente inserido no projeto receberá no fim do
semestre um Certificado de participação contabilizando 40 horas.

11. Conteúdo discutido nas ações

● Cinemática do trauma;
● Avaliação Primária e Secundária;
● OVACE (obstrução de vias aéreas por corpos estranhos);
● Manobra de Heimlich (desengasgo);
● PCR e RCP;
● Hemorragias; e
● Intercorrências Neurológicas (desmaio e convulsão).

12. Da execução do projeto

O projeto será executado ao longo do Semestre 2022.2, a partir do mês de Setembro.
O edital poderá sofrer alterações e, caso isso ocorra, haverá divulgação prévia no site

www.itec.edu.br

Patos - PB, 09 de Agosto de 2022

Ângela Carolina Medeiros Alves Simões
Direção Acadêmica

http://www.itec.edu.br

