
 
TERMO DE REFERÊNCIA –  

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PORTAL ANESTESIA 2021 
 
O Portal Anestesia comunica a abertura para o Processo Seletivo Formativo para a 
categoria de Bolsistas para o ano de 2021. 
 

1. DA FUNÇÃO: Bolsistas são os iniciantes do Plano de Carreira de Professores, sendo 

selecionados para desenvolver um conjunto de atividades de produção de conteúdo: 

científico e para redes e mídias sociais, relacionados ao curso ao qual estão 

matriculados. Os bolsistas são alunos em formação que iniciam sua carreira no Portal 

Anestesia podendo, a depender do desempenho, se tornarem professores e/ou 

produtores de conteúdo no campo da prática médica em Anestesiologia. 

 
2. DAS VAGAS: Para ao ano de 2021, serão ofertadas as seguintes vagas: 

 

curso vagas 

Curso Crônicas de Anestesio R1 3 

Curso Crônicas de Anestesio R2 3 

Curso Crônicas de Anestesio R3 3 

TEA 1 

TSA 1 

 
3. CRITÉRIOS PARA ELEGIBILIDADE: Poderão se candidatar ao processo seletivo formativo 

de bolsistas. 

 
4. DA OFERTA: O Bolsista, após aprovação no processo seletivo formativo receberá 

isenção nos pagamentos do valor do seu respectivo curso. A isenção ocorrerá durante 

todo o período em que o Bolsista desempenhar a sua atividade. No momento em que 

houver cancelamento da participação do bolsista, seja por avaliação, ou por desistência, 

a bolsa será cancelada. Caso o aluno deseje permanecer no curso receberá os boletos 

para pagamento das parcelas do curso referentes ao mês seguinte do cancelamento. 

 
 
 
 
 
 
 

5. PERFIL A SER ANALISADO:  

 
Para se tornar Bolsista o candidato deverá apresentar o perfil descrito a seguir: 

•Pré-disposição para trabalhar em equipe interdisciplinar;  



 
 

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA: As atividades a serem 

desenvolvidas pelo Bolsista estarão relacionadas ao curso ao qual está vinculado. As 

atividades serão orientadas pelo Coordenador do Portal Anestesia, conforme rotina de 

entregas a serem definidas no Termo de Compromisso assinado pelo Bolsista. 

 
 

 
7. DISPONIBILIDADE: o candidato a bolsista deverá ter  no mínimo 5 horas semanais a 

serem combinadas com o Coordenador do Portal Anestesia para o desempenho das 

atividades. 

 
8. PROCESSO SELETIVO FORMATIVO: O Processo seletivo do bolsista será organizado em 

duas etapas: 

 
I ETAPA: 

•Capacidade de relacionamento com alunos e colegas e equipe do Portal Anestesia 

•Capacidade para trabalhar na realização de pesquisa e trabalhos práticos 

•Capacidade de propor provas, questões e simulados 

•Conhecimento técnico e nível de atualização sobre a respectiva área de conhecimento 

•Disposição para participar de atividades práticas – quando houver e/ou nos congressos 
da CBA 

•Disposição para participar de seminários e eventos e na divulgação dos cursos 

* Capacidade de interagir nos grupos de WhatsApp do curso a qual está relacionado 

•Disposição para as agendas de formação pedagógica e encontros propostos pela área 
acadêmica 

•Disponibilidade para  reuniões mensais com CEO 

* Pro atividade no desenvolvimento das tarefas 

* Protagonismo 

* Cumprimento dos prazos e entregas 

* Capacidade de interatividade em redes e mídias sociais conforme orientação 

•Revisar apostilas e caderno de questões comentadas, conforme roteiro orientador 

•Revisar video-aulas, conforme roteiro orientador 

•Criar questões conforme orientação do coordenador 

* Produzir conteúdo de interatividade em redes e mídias sociais  

* Produzir pesquisas e interação nos grupos de WA 

* Produzir conteúdo científico 

* Gerenciar entregas de bolsistas de outros cursos conforme demanda do coordenador 



 Preenchimento da ficha de inscrição pelo link: 

https://portalanestesia.typeform.com/to/XWMsiRZI 
 

 Anexo de documentos: memorial descritivo com indicação de intencionalidades: 

porque quero ser bolsista e termo de disponibilidade. 

 Entrevista (caso seja necessário) com o coordenador do Portal Anestesia – em 

horário previamente agendado via plataforma digital zoom. 

Ao final da primeira etapa será feita uma lista inicial de candidatos pré-selecionados que 
estarão aptos para a segunda etapa. Os candidatos pré-selecionados serão comunicados 
por e-mail e/ou whatsApp. 
 
II ETAPA:  

 Os candidatos previamente selecionados deverão participar da semana 

formativa a ser realizada de 01 a 05 de fevereiro por meio da plataforma digital 

zoom; 

 As atividade da semana formativa dizem respeito à agenda de reunião com a 

coordenadora acadêmica e coordenador do Portal Anestesia (realizada por meio 

de plataforma digital Zoom); 

 Simulação das atividades a serem desenvolvidas durante o período da bolsa para 

ambientação dos roteiros e das rotinas de entregas. 
9. DOS RESULTADOS: finalizada a semana formativa, os selecionados serão comunicados 

pelo Coordenador do Portal Anestesia via e-mail e/ou WhatsApp para assinatura do 

Termo de Compromisso, com a descrição das atividades e rotinas de entregas, conforme 

cronograma. 

 
10. DO PERÍODO DAS ATIVIDADE:  a bolsa terá vigência de 15 de fevereiro 2021 a 20 de 

dezembro 2021. 

 
11. CRONOGRAMA 

 

ABERTURA EDITAL – termo de referência 03/dez 30/dez 

PERÍODO DE SELEÇÃO 05/jan 12/jan 

LISTA DE PRÉ-APROVADOS 13/jan 14/jan 

APROVAÇÃO BOLSISTAS CEO 18/jan 22/jan 

CHAMAMENTO APROVADOS 25/jan 30/jan 

SEMANA FORMATIVA 01/fev 05/fev 

 
A bolsa encerra no final do ano de 2021, podendo ser renovada, conforme avaliação do 
Coordenador do Portal Anestesia, desde que cumpridos todos os requisitos necessários 
para fazer Jus a Bolsa. 
 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA PORTAL ANESTESIA 
03/12/2020 

 

https://portalanestesia.typeform.com/to/XWMsiRZI

