
 

                                               

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO 
2018-1 

 
Estão abertas as inscrições para o Projeto de Extensão  

“Realeza da Alegria” 
 

Estudantes dos cursos de Graduação em Biomedicina, Enfermagem, 
Farmácia, Medicina e Psicologia já podem se inscrever para o Processo 
Seletivo que escolherá estudantes para de atuar no Projeto “Realeza da 

Alegria”. 

Inscrições:  

Vagas: 22 (vinte e duas) 

Pré-Requisito: Estar matriculado em qualquer curso regular da Faculdades 
Pequeno Príncipe  

Processo seletivo: O processo seletivo será dividido em duas etapas: 

ETAPA 1: Inscrição dos interessados na recepção da Faculdades Pequeno 
Príncipe. Após a inscrição, os interessados devem escolher a data e horário 
para realizar a sua entrevista 

ETAPA 2: Enviar um vídeo para o e-mail: realezadaalegria@gmail.com, o qual será 

avaliado pelos membros que compõem o projeto Realeza da Alegria, com os 
seguintes tópicos; 

 Duração no máximo 2 minutos e 30 segundos 

 Faça referência ao seu nome, idade, curso e período 

 Qual o interesse em participar do projeto Realeza da Alegria 

 Demonstração de alguma habilidade artística e/ ou de entretenimento 

 Seja criativo! 

Sobre a proteção dos vídeos: 

 A coordenação do projeto assegura o sigilo e anonimato das 
informações enviadas nos vídeos, responsabilizando-se pela utilização 
das informações exclusivamente para este processo seletivo;  

 O envio do vídeo à coordenação do projeto Realeza da Alegria se 
constitui em autorização para avaliação. 

mailto:realezadaalegria@gmail.com


ETAPA 3: Entrevista com os membros da comissão avaliadora do projeto. 

Critérios de Eliminação do Processo Seletivo: 

 Não enviar o vídeo 

 Não comparecer a entrevista  

 Desrespeitar em qualquer das etapas os direitos humanos. 

Aprovação:  

Serão considerados aprovados, os 22 candidatos que obtiverem as maiores 
notas. 

PARTICIPEM! 

ETAPA 1 Inscrição na secretaria da FPP 09-16/05/2018 

ETAPA 2 Envio do vídeo 09-23/05/2018 

ETAPA 3 Realização da entrevista 
(Conforme cronograma disponível na 

recepção). 

25-30/05/2018 

 

 

Coordenação: Profª. Dra. Gislayne Castro e Souza de Nietto 

Organização: Membros do Projeto Realeza da Alegria 

 

 


