
 

 

 

 

EDITAL 2020 – COMITÊ ORGANIZADOR 

XVIII SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA (SECIMED) 

 

O Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau (CAMBLU) torna público o processo seletivo para 

membros do corpo discente do curso de Medicina da Universidade Regional de Blumenau (FURB) para 

integrar o Comitê Organizador da XVIII Semana Científica de Medicina, no período do dia 03 ao dia 24 de 

fevereiro de 2020.  

 

Das Vagas 

ARTIGO 1. Serão ofertadas 7 vagas para membros discentes, que juntamente a 9 membros do CAMBLU 

e 1 membro docente (orientador), irão compor o comitê organizador, de 17 pessoas no total. O processo 

seletivo se dará por análise de currículo dos candidatos. 

 

1.1. Os membros do CAMBLU coordenarão setores distintos da organização da semana acadêmica. Os 

membros discentes serão distribuídos nesses setores, sob a supervisão de algum membro do CAMBLU, de 

acordo com suas aptidões. Os setores são:  

1) Presidente (1 pessoa – membro 

CAMBLU); 

2) Vice-presidente (1 pessoa); 

3) Professor orientador (1 pessoa); 

4) Secretaria (1 pessoa); 

5) Tesouraria (1 pessoa – membro 

CAMBLU); 

6) Patrocínios (3 pessoas);  

7) Palestras e Mesas Redondas (2 pessoas);  

8) Organização geral (2 pessoas);  

9) Trabalhos Científicos (2 pessoas);  

10) Intervalos e Coffee Break (1 pessoa);  

11) Divulgação e Marketing (2 pessoas); 

 

Responsabilidade dos cargos 

1) Presidente: I – Coordenar as atividades da SECIMED; II – Convocar e presidir as reuniões 

necessárias da SECIMED; III – Apresentar, juntamente com o Tesoureiro, prestação de contas do 

evento; IV – Assinar, juntamente com o Tesoureiro, cheques, ordens de pagamento, letras e outros 

documentos de igual natureza; V – Assinar acordos, contratos e ajustes dos patrocinadores ou  

 

 



 

 

 

 

eventuais arquivos; VI – Superintender todas as atividades da SECIMED; VII – Tomar providências 

de caráter administrativo não previstas neste edital; VIII – Cumprir e fazer cumprir este edital. 

2) Vice-presidente: I – Substituir, em caso de ausência, o Presidente, em todas as suas atribuições; II – 

Auxiliar o Presidente em suas funções; III – Outras atribuições que lhe forem delegadas.  

3) Professor orientador: I – Participar, sempre que possível, das reuniões ordinárias e extraordinárias 

da SECIMED; II – Outras atribuições afins ou correlatas que lhe forem atribuídas; III – Auxiliar na 

indicação de palestrantes e patrocinadores. 

4) Secretaria: I – Secretariar as reuniões ordinárias e extraordinárias da SECIMED, elaborando a 

respectiva ata; II – Organizar e coordenar a rotina administrativa do evento; III – Facilitar a 

comunicação entre os integrantes da Comissão Organizadora da SECIMED, comunicando estes das 

datas das reuniões, local e pauta; IV – Manter o livro ATA atualizado e os respectivos termos de 

abertura e encerramento em posse; V – Substituir o Presidente ou Vice-presidente em suas faltas ou 

impedimentos; VI – Gerenciar o e-mail e as correspondências que competem à SECIMED, sendo 

responsável por mantê-los atualizados; VII - Outras atribuições afins ou correlatas que lhe forem 

atribuídas pelo Presidente. 

5) Tesouraria: I – Manter sobre sua responsabilidade os bens e valores da SECIMED; II – Lançar o 

movimento de receita e despesa em livro apropriado, com devida comprovação; III – Emitir cheques 

e documentos bancários juntamente com o Presidente; IV – Efetuar pagamentos; V – Prestar contas 

perante a todos os associados e a Comissão Organizadora. VI – Reembolsar ou restituir o ônus 

sofrido pelo membro da Comissão Organizadora da SECIMED, ao utilizar recursos pessoais para 

realização de quaisquer atividades para o evento, mediante comprovante para retirada do reembolso; 

VII - Outras atribuições afins ou correlatas que lhe forem atribuídas pelo Presidente. 

6) Patrocínios: I – Organizar as cartas e edital de patrocínio; II – Manter sobre sua responsabilidade a 

comunicação com as empresas patrocinadoras; III – Adquirir brindes e organizar kits para sorteio, 

sendo também responsável por este; V – Outras atribuições afins ou correlatas que lhe forem 

atribuídas pelo Presidente. 

7) Palestras e Mesas Redondas: I – Manter sobre sua responsabilidade a comunicação com 

palestrantes; II – Organizar o currículo dos palestrantes; III – Organizar os horários das palestras da 

SECIMED; IV – Recepcionar os palestrantes; V – Outras atribuições afins ou correlatas que lhe 

forem atribuídas pelo Presidente.  

 

 

 

 



 

 

 

 

8) Organização geral: I – Manter sobre sua responsabilidade os textos e organização geral de cada dia 

do evento; II – Organizar a decoração do local do evento; III – Organizar a abertura e o encerramento 

do evento; IV – Realizar a logística e estar em contato com as entidades FURB; V – Outras 

atribuições afins ou correlatas que lhe forem atribuídas pelo Presidente. 

9) Trabalhos Científicos: I – Produzir o edital de seleção de trabalhos científicos; II – Selecionar os 

professores avaliadores dos trabalhos científicos; III – Organizar o dia da apresentação, tanto oral 

quanto banner; IV – Outras atribuições afins ou correlatas que lhe forem atribuídas pelo Presidente. 

10) Intervalos e Coffee Break: I – Procurar por empresas de Coffee Break e apresentar em reunião duas 

propostas, no mínimo, com valores, produtos e quantidades; II – Prestar contas perante à Tesouraria 

e Presidência; III – Manter sobre sua responsabilidade a organização do Coffee Break durante os 

intervalos das palestras. IV – Outras atribuições afins ou correlatas que lhe forem atribuídas pelo 

Presidente. 

11) Divulgação e Marketing: I – Coordenar a comunicação, para com toda a comunidade acadêmica e 

população regional; II – Divulgar no maior número de meios possíveis, as atividades e realizações da 

SECIMED; III – Divulgar previamente as informações do evento, principalmente através de correio 

eletrônico e mídias sociais, permitindo o amplo conhecimento e acesso a todos os estudantes; IV – 

Fazer toda a cobertura, de foto e/ou de vídeo, do evento.  

 

Das Inscrições 

ARTIGO 2. Os acadêmicos interessados em trabalhar na XVIII SECIMED deverão enviar os seguintes 

documentos abaixo digitalizados ao e-mail do CAMBLU (camblufurb@gmail.com), do dia 03 ao dia 24 de 

fevereiro de 2020, até às 18h. 

 Ficha de inscrição: assinada à mão. Ela se encontra ao final deste edital. 

 Resumo de matrícula do semestre letivo. 

 Documentação comprobatória para pontuação do currículo (declarações OU certificados). 

 

Estão aptos a se inscrever: acadêmicos de medicina da FURB, da 1ª à 12ª fase, regularmente matriculados 

no curso, não membros da Gestão 2020 do CAMBLU, com disponibilidade de horário para participar das 

reuniões de organização da semana. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Da Análise de Currículo 

ARTIGO 3. A análise obedecerá às pontuações abaixo e o resultado se dará sob a soma de todas elas.  

Como critério de desempate, será seguido a seguinte ordem:  

a) Fase (da maior para a menor) 

b) Idade (da maior para a menor) 

 

PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DO CURSO DE MEDICINA DA FURB: 

PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DO 

CURSO DE MEDICINA DA FURB 
PONTUAÇÃO 

Membro do CAMBLU  4 pontos por gestão 

Membro da Atlética 

Coordenador local da IFMSA 
3 pontos por gestão 

Diretor de Ligas Acadêmicas 

 Voluntário ou Bolsista do PROPET-Saúde 
2 pontos por gestão/atividade 

Ligante de Ligas Acadêmicas 1 ponto por liga 

 Não será considerado o período de participação em cada instituição; 

 Não haverá distinção entre mudanças ou acúmulo de cargos e trocas de gestões na IFMSA FURB. 

O candidato pontuará apenas uma vez nesta categoria. Trainees não pontuam; 

 Não haverá distinção entre mudanças ou acúmulo de cargos e trocas de gestões na Atlética. O 

candidato pontuará apenas uma vez nesta categoria; 

 Na categoria de Ligante, o número de Ligas Acadêmicas é limitado a, no máximo, três ligas 

distintas, sendo cada liga considerada apenas uma vez;  

 Não haverá distinção entre mudanças ou acúmulo de cargos e trocas de gestões nas diretorias das 

Ligas Acadêmicas. O candidato pontuará, no máximo, em três diretorias de ligas distintas; 

 Não haverá distinção entre voluntários e bolsistas no PROPET Saúde. O candidato pontuará 

apenas uma vez nesta categoria; 

 A confirmação da participação do discente em tais instituições deve ser confirmada via 

apresentação de certificados OU declaração (assinada pelo Presidente atual da instituição, ou, no 

caso das Ligas Acadêmicas, assinada pelo Presidente e pelo Professor Orientador da Liga, ou, no 

caso do PROPET Saúde, assinado pelo Coordenador do PET). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Não serão consideradas as declarações para os membros do ano vigente do edital que ainda 

não tenham realizado eventos, tendo em vista que o foco é a organização destes e, no momento 

da seleção, ainda não terão eventos organizados. Ex: tornou-se diretor da liga em 2020 e não 

organizou nenhum evento ainda. A declaração não contará por ser apenas membro da diretoria.  

 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO CURSO DE MEDICINA DA FURB: 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PONTUAÇÃO 

SECIMED 4 pontos por organização 

Organização de congressos, conferências, simpósios,  

mostras de caráter no mínimo estadual. 
3 pontos por organização 

Projetos, campanhas e eventos da IFMSA/CAMBLU/Atlética 

(como organizador ou coordenador) 
2 pontos por organização 

Jornadas, cursos e eventos de ligas acadêmicas 1 ponto por organização 

 

 Não será considerado a duração em horas de cada evento; 

 O número de eventos de ligas acadêmicas é limitado a, no máximo, três; 

 Os eventos de ligas acadêmicas considerados serão: cursos, simpósios e jornadas. Palestras não 

serão pontuadas. 

 Não haverá distinção na pontuação como organizador ou coordenador nos projetos, campanhas e 

eventos da IFMSA; 

 O número de projetos, campanhas e eventos da IFMSA/CAMBLU/ATLÉTICA é limitado a, no 

máximo, três; 

 A confirmação da participação do discente em tais eventos deve ser confirmada APENAS via 

apresentação de certificados. Declarações serão avaliadas pela Direção Executiva do CAMBLU. 

 

Dos Deveres dos Membros Discentes do Comitê Organizador 

ARTIGO 4.   

4.1. Ter 75% de participação nas reuniões para organização da XVIII SECIMED, que acontecerão 

semanalmente (podendo sofrer alterações conforme necessidade, principalmente no período mais próximo 

ao evento) com horários e datas a definir, na Sala do CAMBLU; 

4.1.1. Os acadêmicos que forem pré-selecionados deverão estar presentes em uma reunião  

 

 

 



 

 

 

 

extraordinária inicial que acontecerá logo após a seleção – sem data e local definidos – onde 

serão informados a respeito das responsabilidades quanto organizadores, junto às funções de 

cada cargo a serem dispostos nesta data (com exceção aos cargos de Presidente e Tesoureiro já 

previamente estabelecidos) e a importância de se candidatarem para o presente evento.  

4.1.2. Reuniões extras poderão ser marcadas caso o comitê organizador sinta necessidade, 

entrando em um acordo para o melhor dia e horário. 

 

4.2. Realizar suas funções com proatividade; 

4.3. Estar presente durante todos os dias da Semana Acadêmica. 

4.4. O membro discente que não cumprir com suas funções ou exceder o limite de faltas será substituído, 

a critério dos diretores do CAMBLU na SECIMED, não recebendo certificação pelo tempo em que compôs 

à organização. 

 

Dos Direitos do Comitê Organizador 

ARTIGO 5. São direitos do comitê organizador: 

5.1. Ser certificado pela PROPEX como participante E organizador da semana, recebendo as horas 

correspondentes com o seu trabalho; 

5.2. Isenção da taxa de inscrição para a SECIMED; 

5.3. É vetado aos membros do Comitê Organizador enviar trabalhos científicos (para as categorias de 

apresentação em pôster e oral), mesmo estes sendo coautores. 

 

Do Resultado do Processo Seletivo 

ARTIGO 6. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 28 de fevereiro de 2020 em edital que 

será divulgado no site do CAMBLU, página do Facebook, grupo Medicina (Oficial) e e-mail. 

6.1. Todos os membros que não forem selecionados em primeira instância ficarão como suplentes na Lista 

de Espera e serão convocados à medida que houver desistências ou necessidade. 

6.2. Não entrarão na Lista de Espera os candidatos que forem desclassificados por erros ou falta de 

documentação. 

 

 

 

 

 

 

Edital elaborado por acadêmicos de medicina do Centro Acadêmico de Medicina de 

Blumenau (CAMBLU). Todos os direitos são reservados. 

Contato dos acadêmicos organizadores para dúvidas, sugestões e reclamações a respeito do 

presente edital: Anna Sofia Silva Amorim - (47) 996188979- 

annasofia.amorim@hotmail.com  



 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

XVIII SEMANA ACADÊMICA DE MEDICINA (SECIMED) 

 

NOME: 

________________________________________________________________________________   

FASE:  ______________________________________  CÓDIGO DE PESSOA: ___________________  

CPF: ________________________________________ EMAIL: ________________________________ 

CELULAR: (     ) ______________________________  

 

 

Li e estou de acordo com o Edital do Processo Seletivo para o Comitê Organizador para o XVIII SECIMED. 

Declaro a veracidade da documentação comprobatória anexada a esta Ficha de Inscrição. 

 

 

 

Blumenau, _________ de Fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 
__________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 


