
 

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), por meio da 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), com base na Resolução N° 23/2022 
- CD/FUERN torna público processo de cadastro de profissionais voluntários para 
atuação no Programa de saúde, qualidade de vida e bem-estar vinculado às 
atividades do Núcleo de extensão de Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde (NUPICS)  

1. DAS UNIDADES, ÁREAS E REQUISITOS 

UNIDADE ÁREA REQUISITO ATIVIDADES À SEREM 
DESENVOLVIDAS 

Campus Avançado 
de Assú 

Psicólogo Graduação em 
Psicologia; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Nutricionista Graduação em Nutrição; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Educador Físico Graduação em Educação 
Física; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Fisioterapeuta Graduação em 
Fisioterapia; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Campus 
Central/Mossoró 

Psicólogo Graduação em 
Psicologia; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Assistente Social Graduação em Serviço 
Social; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Educador Físico Graduação em Educação 
Física; 
Registro no conselho de 
classe; 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 



 

Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

campus; 
 

Fisioterapeuta Graduação em 
Fisioterapia; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Campus Avançado 
de Caicó 

Psicólogo Graduação em 
Psicologia; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Nutricionista Graduação em Nutrição; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Educador Físico Graduação em Educação 
Física; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Fisioterapeuta Graduação em 
Fisioterapia; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Campus Avançado 
de Natal 

Psicólogo Graduação em 
Psicologia; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Nutricionista Graduação em Nutrição; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Educador Físico Graduação em Educação 
Física; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Fisioterapeuta Graduação em Desenvolver ações de saúde, 



 

Fisioterapia; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Campus Avançado 
de Pau dos Ferros 

Psicólogo Graduação em 
Psicologia; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Nutricionista Graduação em Nutrição; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Educador Físico Graduação em Educação 
Física; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Fisioterapeuta Graduação em 
Fisioterapia; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Campus Avançado 
de Patu 

Psicólogo Graduação em 
Psicologia; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Nutricionista Graduação em Nutrição; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Educador Físico Graduação em Educação 
Física; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 
trabalho (ANEXO I); 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 
 

Fisioterapeuta Graduação em 
Fisioterapia; 
Registro no conselho de 
classe; 
Preencher plano de 

Desenvolver ações de saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, 
individuais e coletivas para a 
comunidade acadêmica do 
campus; 



 

trabalho (ANEXO I);  

1.1 O período de vigência do termo da adesão para o desempenho do serviço 
voluntário poderá ser de um ano a contar do mês de junho de 2022, podendo ser 
prorrogado por igual período. 

1.2 Caso haja mais de um interessado por vaga após o cadastramento dos 
interessados, caberá às equipes responsáveis pelas ações de Saúde e Bem-estar e 
Qualidade de Vida de cada unidade realizar entrevista e estabelecer a ordem de 
classificação. 

1.2.1 Serão considerados para a classificação dos interessados: a) Disponibilidade de 
dias e horários para o desempenho das atividades; b) Ações propostas no Plano de 
trabalho; c) Período informado para a vigência do termo de adesão. 

 
 

2.  INSCRIÇÕES 

2.1 Os interessados em participar do serviço voluntário poderão se inscrever 
encaminhando os documentos relacionados em e-mail único e em formato PDF único, 
para o e-mail: ddo.progep@uern.br. 

  
2.1.1 comprovante de Identidade, CPF e comprovante de residência;  
2.1.2 cópia do vínculo junto ao conselho regional da categoria, quando for o caso; 
2.1.3 plano de trabalho com especificação clara e objetiva dos serviços a serem 
executados (Conforme modelo no anexo I); 
4. datas de início e fim da participação e respectiva carga horária semanal;  
2.1.4. curriculum vitae/lattes; 
2.2 As inscrições poderão ser realizadas de 17/05/2022 a 30/05/2022; 
 

3. DEVERES DOS VOLUNTÁRIOS 
3.1 São deveres do voluntário:  
3.1.1 respeitar as normas e regulamentos desta Universidade;  
3.1.2 manter sigilo sobre o que tiver conhecimento em virtude do trabalho voluntário;  
3.1.3 exercer com zelo suas funções;  
3.1.4 utilizar com parcimônia os bens desta Universidade;  
3.1.5 cumprir fielmente o proposto no Termo de Adesão; 
3.2.6 Conhecer e cumprir os termos da resolução N° 23/2022 – CD/FUERN, que 
regulamenta a prestação de trabalho voluntário no âmbito da FUERN. 
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ANEXO I - Formulário - Modelo de 
Plano de Trabalho 

 

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

FORMAÇÃO/PROFISSIONAL: 
ENDEREÇO: 
 
 
E- MAIL:  

TELEFONE: CPF: 

R.G.: INSC. NO CONSELHO: 

 

                                               ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

UNIDADE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

PERÍODO  (DATA DE INÍCIO E DE TÉRMINO): 

DIAS E HORÁRIOS EM QUE SERÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES: 
 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO CLARA E OBJETIVA DAS ATIVIDADES QUE PRETENDE REALIZAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: Deverão ser anexadas a este plano de trabalho cópias dos seguintes 

d o c u m e n t o s :  Curriculum Vitae/Lattes, R.G, CPF, comprovante de residência e 

comprovante de inscrição no conselho de classe, se for o caso.  

Data: / /  

 
 

Assinatura do Voluntário 


