
 
 
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO - STAFFS 2020 
 
Por meio deste, a diretoria do Congresso Internacional de Ciências da Saúde – COINCISA, abre seleção 
para staffs no COINCISA 2020, que acontecerá de 10 a 13 de outubro de 2020. 
 
DA CANDIDATURA 

1. Os interessados deverão se inscrever pelo site www.coincisa.com.br a partir do dia 
01/09/2019, enviando o formulário devidamente preenchido, para concorrer às vagas 
ofertadas. As inscrições se encerrarão às 23h59 do dia 18/10/2019. 

 
DOS REQUISITOS 

2. Para concorrer às vagas de staffs, o interessado precisa residir em Juazeiro do Norte e ser 
graduado ou estar cursando graduação em pelo menos um dos seguintes cursos: 

a. Educação física e/ou Desporto 
b. Fisioterapia e/ou Pilates 
c. Nutrição e/ou Nutrologia 
d. Enfermagem e/ou Farmácia 
e. Marketing e/ou gestão com atuação na saúde 

3. Para ser selecionado, o candidato precisa declarar na candidatura que está apto e disponível 
para participar de todas as etapas previstas no cronograma deste processo, conforme segue. 

 
DAS VANTAGENS 

4. Aos staffs do COINCISA é assegurado: 
a. 1 inscrição bônus em curso (na área de formação do staff) 
b. Certificado de staff (além do certificado do congresso e do curso) 
c. Camisa exclusiva 
d. Lanche (nos turnos em que esteja escalado) 
e. Permissão para utilização gratuita do transporte coletivo dos congressistas (rotas 

definidas pela direção) 
DAS OBRIGAÇÕES 

5. É obrigação do staff selecionado cumprir fielmente os horários determinados em escala de 
serviço. 

6. É obrigação do staff selecionado comparecer aos treinamentos conforme estabelecido no 
requisito, item 3 deste edital, cujas datas seguem expostas. 

 

CRONOGRAMA RETIFICADO 
ETAPA DATAS 

CANDIDATURA 01/09/2019 a 18/10/2019 – no site 

RESULTADO E CONVOCAÇÃO 25/10/2019 – no site 

1º TREINAMENTO – GERAL 01/05/2021 – presencial (IFCE) 

2º TREINAMENTO – SETORIZADO 15/05/2021 – presencial (IFCE) 

3º TREINAMENTO – TESTE ESTRUTURAL / 
ENSAIO 

29/05/2021 – presencial (IFCE) 

PREPARAÇÃO DO CONGRESSO 02/06/2021 (noite) – presencial (IFCE) 

CONGRESSO 03/06/2021 a 06/06/2021 – presencial (IFCE) 
 
Externamos nossa gratidão antecipada a todos que, juntamente conosco, farão o COINCISA alcançar 
seus objetivos para com a comunidade científica da nossa região. 
 
Atenciosamente. 
  
 

Prof. Dr. Paulo Eduardo Carnaval Pereira da Rocha 
Profª Esp. Resfa Feitosa de Matos Filgueira 

Diretoria 
 

Juazeiro do Norte – CE, 01 de Setembro de 2020 
 

http://www.coincisa.com.br/

