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APRESENTAÇÃO DE PROJETO 

1. Nome: TREINAMENTO EM SERVIÇO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR 

2. Identificação do Setor / Unidade: SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR 

3. Nome e titulação do colaborador responsável, telefone e endereço eletrônico: 

o Juliana Lopes Fávero 

o Enfermeira da Vigilância em Saúde 

o 27 3335-7124 

o vigilancia.hucam@gmail.com 

 

4. Justificativa: 

O ambiente hospitalar é importante fonte para as doenças de notificação compulsória, sendo propício para 

investigação de agravos inusitados e reemergentes, ou até mesmo a modificação da História Natural das Doenças, sendo 

direcionador para o planejamento de políticas públicas no país. O Serviço de Epidemiologia Hospitalar do HUCAM 

pretende contribuir para a quebra da cadeia de transmissão das doenças e a prevenção de agravos de notificação 

compulsória, capacitando os profissionais para serem vigilantes ativos em seus setores de trabalho e formadores de 

profissionais de saúde engajados na integralidade da atenção para o SUS.  

 

5. Objetivos:  

Oferecer ao aluno de graduação a oportunidade de se preparar para as atividades de ensino e pesquisa;  

Contribuir para a melhoria do ensino de graduação;  

Integrar a equipe multidisciplinar nas ações do Serviço de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do HUCAM; 

Integrar a equipe na vigilância das doenças e agravos de notificação compulsória, através do método de busca 

ativa e passiva nas Unidades hospitalares e ambulatoriais;  

Auxiliar na realização de investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado;  

 

6. Plano de trabalho individualizado, especificando as atividades a serem desenvolvidas: 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
CH 

SEMANAL* 

Notificar, ao organismo de gestão do SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos 
dos agravos e doenças constantes na portaria de vigilância epidemiológica 
vigente no momento, atendidos em qualquer dos serviços ou unidades do 
hospital, e atuar cooperativamente com os serviços de saúde coletiva; 

3 

Realizar entrevista com os pacientes suspeitos, ou confirmados, por telefone, ou 
pessoalmente, a fim de preencher a ficha de notificação de caso;  

2 

Realizar busca ativa de informações em prontuário, laboratórios e patologia para 
garantir a completude das notificações e o fechamento dos casos; 

9 



Digitar as fichas de notificação nos Sistemas do SUS e em planilhas próprias do 
setor; 

2 

Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem 
necessários para a realização de relatórios e controle estatístico;  

1 

Participar das reuniões periódicas do Serviço de Vigilância Epidemiológica 
Hospitalar; 

2 

Participar na execução de protocolos da instituição, de acordo com as funções 
que lhe cabe; 

1 

*carga horária máxima 20 horas semanais 

*o serviço do SVE envolve atividades diárias, e essas atividades podem ser realizadas de 7 às 19h, de acordo com a 

disponibilidade do estudante. Ademais, uma vez por semana há atividades de estudo em grupo, com disponibilidade de 

4 h no setor no período da tarde. 

 

7. Forma de acompanhamento e instrumento de avaliação dos estudantes:  

I - Assiduidade e compromisso com as atividades; 

II - Cumprimento das atribuições designadas; 

III - Assiduidade às aulas na graduação (mínimo de 75%);  

IV - Desempenho satisfatório nas atividades no Hucam, em avaliação do supervisor. 

 

8. Resultados esperados:  

Ao final da bolsa, preconiza-se que o estudante: 

I. Tenha adquirido conhecimento acerca da importância da Vigilância em Saúde no âmbito do SUS; 

II. Esteja apto a realizar a investigação epidemiológica, a notificação e o fechamento dos casos de Doença de 

Notificação Compulsória; 

III. Adquirir capacidade para administração de bancos de dados em saúde; 

IV. Compreender os aspectos éticos envolvidos na investigação em saúde; 

V. Desenvolver habilidade na abordagem respeitosa aos usuários do HUCAM; 

VI. Compreender a importância do trabalho em equipe na saúde; 

 

9. Bolsas:  

Será disponibilizada 03 (três) bolsas para o Curso de Graduação em Enfermagem, com remuneração mensal definida 

pelo HUCAM (R$ 400,00 cada). 

 

10. Seleção: 

 

REQUISITOS: 

 Estar cursando a partir do 2º período de enfermagem até o 8º período, no 1º semestre de 2018; 

 Classificação em 1º, 2º e 3º lugares na seleção  

 Estar regularmente matriculado na UFES 

 Apresentar Comprovante de Matrícula 

 Conhecer o Edital e Projeto que se destina a vaga 

 Disponibilidade de carga horária exigida (20 horas / semana) 

 Boa habilidade no uso de ferramentas de tecnologia (internet, e-mails, programas Word, Excel, Power Point e 

Publisher) 

 Bom domínio da língua portuguesa oral e escrita 

 Interesse, criatividade e pró-atividade. 

 



INSCRIÇÕES 

Período de inscrição: 06/12/2017 a 15/12/2017; 

Local: Sala do SVE, localizada na sala da Vigilância em Saúde – antigo prédio da direção), de segunda a sexta, no 

horário de 09:00 às 12:30h / 13:30 às 18:00. Também podem ser realizadas pela internet, encaminhando um e-mail para 

vigilância.hucam@gmail.com com todas as documentações. 

Documentações: 

a) Ficha de inscrição (em anexo) 

b) Cópia de documento com foto 

c) Curriculum vitae 

d) Cópia do Histórico da UFES 

 

AVALIAÇÃO: 

 A seleção será realizada entre no dia 18 e 19/12/2017. A seleção compreenderá as seguintes etapas: 

 1ª etapa – Prova prática de conhecimentos de informática e Excel básico, com horário previamente marcado 

(local: sala do SVE, no antigo prédio da direção).  

 2ª etapa – Entrevista com horário previamente marcado (local: sala do SVE, no antigo prédio da direção) 

Obs 1: a falta do candidato em qualquer etapa será critério de eliminação. 

Obs 2: A prova e a entrevista serão agendados individualmente por e-mail ou contato telefônico, com horário a 

combinar. 

 

RESULTADO: Será afixado no mural da recepção do hucam, do setor e também será enviado por endereço eletrônico 

do candidato. Os candidatos selecionados para as vagas serão aqueles que atingirem as maiores notas. 

 

 Resultado dos selecionados: 20/12/2017 

 Início do estágio: 17 de janeiro de 2017, 14h.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 

 

 

 

Nome: _______________________________________________________________     

 

Data de nascimento: ____/____/________ 

 

Curso/Período: _______________________ Matrícula:________________________ 

 

Endereço:___________________________________________________________ 

 

Telefone:(_____)____________________E-mail:____________________________ 

 

CI:_____________________ CPF:_________________________________ 

 

 

 

 

 

Declaro que aceito as normas do processo de seleção das quais tomei ciência antecipadamente. 

 

 

 

 

Vitória, ____de__________________de 2017 


