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EDITAL 001/2022 

 

A Pró-reitora de Extensão da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, em 

parceria com a Pró-reitora de Extensão da Universidade Estadual de Ciências da Saúde 

de Alagoas - UNCISAL, torna público, pelo presente edital, que estão abertas as 

inscrições para o processo seletivo do Projeto de Extensão Universitária Sorriso de 

Plantão, sob orientação do Prof. Cláudio Fernando Rodrigues Soriano, observando os 

seguintes aspectos: 

Ressaltamos que a cópia total ou parcial deste documento é configurada como 

plágio e o responsável pode ser notificado e processado juridicamente pelas autarquias 

UNCISAL e UFAL. 

 

I. DA FINALIDADE DO PROJETO 

Capacitar alunos universitários para atuarem como “Palhaços de Hospital”, nos 

setores de Pediatria e Clínica Médica dos Hospitais conveniados ao projeto. As inscrições 

são abertas APENAS AOS/ÀS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/AS de todas as 

áreas do conhecimento (Saúde, Humanas e Exatas) das Faculdades e Universidades de 

Alagoas, incluindo os/as universitários/as dos cursos Tecnológicos da UNCISAL. 

Discentes que não residem em Maceió e desejarem participar do processo seletivo devem 

se responsabilizar quanto aos gastos de seus deslocamentos durante as etapas de seleção 

e também nas futuras atividades do Projeto, caso haja a aprovação.  

 

II. RESUMO DO PROJETO 

O Sorriso de Plantão é um projeto de extensão universitária da UFAL em parceria 

com a Pró-reitora de Extensão da UNCISAL, em que os alunos e profissionais 

participantes (estes últimos, que ingressam como acadêmicos e continuam após a 

formação) são voluntários. Um dos principais objetivos deste trabalho é amenizar a dor 

de crianças e acompanhantes, assim como adultos e idosos, que se encontram enfermos 

nas instalações do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - HUPAA, Hospital 

Geral do Estado de Alagoas - HGE, Hospital Escola Dr. Hélvio Auto - HEHA, Hospital 

da Criança e Santa Casa de Misericórdia de Maceió - Unidade Farol. 

Os/as integrantes se caracterizam de palhaços/as de hospital e se dispõem a 

compartilhar seus sábados, quinzenalmente, nesses hospitais utilizando a arte do Clown, 



 

 

ludoterapia, interações musicais e contação de histórias para oferecer injeções de ânimo 

e doses de bom humor. As visitas possuem um caráter terapêutico e fazem parte do 

tratamento médico hospitalar. A tristeza é encarada como uma doença que dificulta, ainda 

mais, a recuperação. Dessa forma, ao levar alegria ao local, o grupo contribui para o bem-

estar do ambiente e, consequentemente, para a saúde das crianças hospitalizadas.  

 

III. DOS LOCAIS DE ATUAÇÃO 

O Sorriso de Plantão iniciou as suas atividades em 2002 no Hospital Universitário 

Professor Alberto Antunes (HUPAA/UFAL), localizado na Av. Lourival Melo Mota, 

s/n, Tabuleiro do Martins – Maceió - AL e, posteriormente, estendeu sua atuação, em 

2010, para o Hospital Geral do Estado de Alagoas (HGE-AL), localizado na Av. 

Siqueira Campos, 2095, Trapiche Barra – Maceió/AL. Em 2012, o projeto expandiu para 

o Hospital Escola Dr. Hélvio Auto (HEHA/UNCISAL), localizado na Rua Cônego 

Fernando Lyra, s/n, Trapiche da Barra – Maceió/AL. Em 2014, o projeto começou a atuar 

na Santa Casa de Misericórdia de Maceió - Unidade Farol, localizada na Rua 

Professor Virgínio de Campos, 451, Farol. A partir de 2022, ocorrerá a atuação no 

Hospital da Criança, localizado na Av. Juca Sampaio, 67 - Jacintinho.  

As atividades são desenvolvidas todos os sábados no horário das 14h às 17h, sendo 

das 13h às 14h o horário de pré-atividade para organização e, nesse horário, os/as 

integrantes comparecem às 13h para ter conhecimento das patologias que acometem as 

crianças na intenção de não ultrapassar os seus limites durante as brincadeiras. Esse 

momento também é direcionado para a caracterização de palhaço/a doutor/a. Além disso, 

ressaltamos que os plantões também são direcionados para os/as adultos/as e 

idosos/as hospitalizados/às, especialmente no HUPAA. Assim, os/as candidatos/as 

selecionados/as também poderão atuar com essa população e não somente com o 

público infantil. 

 Ao término das atividades, são feitas as “resenhas do riso" que é um resumo das 

atividades desenvolvidas no plantão, enquanto os/as demais integrantes higienizam todos 

os brinquedos utilizados no plantão, como forma de manter a biossegurança. O grupo 

termina a sua atuação às 18h, após todas essas atribuições serem cumpridas. 

No momento, levando em conta as limitações de quantidade de integrantes 

devido às medidas sanitárias, as visitas para conhecimento do trabalho estão 

suspensas, salvo articulação diretamente com a coordenação do projeto para a 

análise do objetivo da atividade. 



 

 

 

IV. DAS ATRIBUIÇÕES DOS/AS INTEGRANTES 

Os membros do projeto deverão obrigatoriamente participar de 1 (um) plantão 

quinzenal, aos sábados, das 14h às 17h, nos hospitais de atuação (escolhidos após a 

seleção por parte da liderança do projeto), perfazendo um total de 2 (dois) plantões 

mensais. Além disso, é também obrigação dos integrantes participar das reuniões 

ordinárias, que acontecem na UNCISAL, preferencialmente. Quando houver mudança de 

local ou de dia da reunião, o grupo será avisado com antecedência. Essa reunião 

mensalmente, pela manhã, em um domingo pré-estabelecido em um cronograma que será 

compartilhado no período de capacitação.  

O projeto tem duração de um ano e o/a aluno/a pode renovar nos anos seguintes, caso 

não tenha sido advertido/a ou ser convidado/a se retirar por justa causa.  

No decorrer do projeto, a ausência em alguma das atividades, atrasos constantes e 

demais infrações, sem prévia justificativa plausível, implicarão em advertência. O 

acúmulo de advertências, totalizando 10 pontos, acarretará em desligamento do projeto. 

Além disso, o não comprometimento com o projeto ou comportamento considerado 

inadequado pela coordenação e líderes poderá também ser passível de desligamento. 

O/a participante aprovado/a em processo seletivo que não possuir os 10 pontos de 

advertência durante o ano pode ser considerado/a pelo/ líder do grupo e pela coordenação 

como inapto/a exercer a função de palhaço/a doutor/a no hospital que atua, fato que 

acarretará no desligamento por justa causa. 

As normas do projeto são designadas pela coordenação e destinam-se à metodologia 

específica deste trabalho. Qualquer outro projeto que utilize as regras sem autorização 

será notificado juridicamente pelas autarquias UNCISAL e UFAL por plágio ao projeto. 

 

V. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO PROCESSO SELETIVO 

1. O Processo de Seleção realizar-se-á sob a responsabilidade dos Coordenadores do 

Projeto de Extensão Sorriso de Plantão com o apoio da PROEX - UFAL e PROEX - 

UNCISAL, obedecidas às normas deste Edital;  

2. O Processo de Seleção destina-se ao provimento de 40 vagas nos Hospitais do 

município de Maceió, podendo o número de vagas ser reduzido ou aumentado de acordo 

com a necessidade de palhaços doutores dentro do projeto, bem como do nível de 

envolvimento e interesse dos candidatos durante o processo seletivo; 



 

 

3. O trabalho é voluntário e os alunos serão certificados como monitores do projeto, com 

certificado de extensão emitido pela UNCISAL. 

4. Não haverá lista de espera para os alunos não aprovados após a realização da 

segunda fase.  

 

VI. DAS INSCRIÇÕES  

1. A inscrição do candidato implicará na ciência e na subentendida aceitação das normas 

e condições estabelecidas neste edital, às quais o candidato (a) não poderá alegar 

desconhecimento;  

2. As inscrições ficarão abertas no período de 28 de abril a 20 de maio de 2022.   

3. Para se inscrever, o/a candidato/a deverá preencher sua inscrição no nosso site 

www.sorrisodeplantao.com.br e deve anexar ao formulário o cartão de vacina 

ATUALIZADO (Covid – 19 (3 doses), Hepatite B (3 doses), dT (3 doses, sendo o reforço 

a cada 10 anos da última dose), Tríplice Viral (duas doses no cartão infantil e uma dose 

na fase adulta), Varicela (apenas para as pessoas que não tiveram catapora), 

Comprovante de inscrição e/ou matrícula em Universidade, RG, CPF e comprovante 

de residência.  

● VACINAÇÃO 

A equipe do Projeto de Extensão Universitária Sorriso de Plantão 

realiza a maior parte de suas atividades em hospitais e, consequentemente, 

estão propensos aos riscos inerentes a esses ambientes. Por essa razão, a 

vacinação e imunização são de extrema importância para prevenção de 

várias patologias. Ao manter o cartão de vacina atualizado, o/a candidato/a 

estará cuidando da própria saúde e contribuindo para minimização da 

proliferação de doenças em toda sociedade.  

As vacinas exigidas neste Edital poderão ser encontradas nas Unidades de 

Saúde mais próximas aos/as interessados/as. Ressalta-se que as vacinas 

protegerão os candidatos/as contra Covid19, hepatite B, sarampo, caxumba, 

rubéola, difteria, tétano e varicela (catapora). Em Maceió, temos três Unidades de 

Saúde de Referência para as vacinas supracitadas, exceto a Varicela (ofertada na 

rede particular na faixa etária do adulto jovem).Os graduandos com cartão de 

vacina desatualizados não podem participar do processo seletivo. 

Segue informações:  

http://www.sorrisodeplantao.com.br/


 

 

o II CENTRO DE SAÚDE - PRAÇA DA MARAVILHA, S/N, POÇO. HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO: 08H ÀS 11H / 14H ÀS 16H. TELEFONE: 3337-3519 / 3315-

2641 

o UBS IB GATTO FALCÃO - R. DA FLORESTA, S/N, TABULEIRO DO MARTINS. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 07H ÀS 19H. TELEFONE: 3315-3565/3315-

8460  

o USF PITANGUINHA - RUA ANTÔNIO NOGUEIRA, S/N, PITANGUINHA. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 08H ÀS 17H. TELEFONE: 3315-1591 

o UDA (Unidade Docente Assistencial). 

 

TODOS OS ARQUIVOS SOLICITADOS DEVEM ESTAR UNIFICADOS EM 

UM SÓ DOCUMENTO (PDF) NO LOCAL INDICADO PARA O ANEXO 

DURANTE A INSCRIÇÃO. 

 

3.1. Será preciso aguardar a confirmação da sua inscrição por e-mail.  Toda 

comunicação referente ao processo inscrição deverá ser realizada através das redes 

sociais do Projeto Sorriso de Plantão. 

 Para os/as candidatos/as que não conseguirem tomar a vacina da varicela 

(particular): comunicar no ato da inscrição, porque, caso sejam selecionados (as), 

será de responsabilidade da coordenação do projeto a imunização da varicela de 

toda a equipe, iremos providenciar as duas doses da vacina, o (a) mesmo (a) só 

poderá participar dos plantões após ser imunizado. 

3.2. O/a candidato/a deverá comprar um dos itens, conforme as listas de sugestões 

(Conferir Anexo 1), para ser entregue no dia da etapa da prova escrita, como critério 

obrigatório da inscrição. 

3.3. Não indicamos um local de preferência, contanto que adquira algo material das 

sugestões, pois trata-se de materiais necessários para utilização nas atividades do projeto.  

3.4. Fica sob responsabilidade do candidato entregar o material (conforme lista em 

anexo) à coordenação do projeto no dia da Prova Escrita (28 de maio, às 9h no prédio 

sede da UNCISAL). Caso não tenha adquirido o material ou não tenha entregado 

para a Coordenação, o/a candidato/a não poderá fazer a prova, sendo, assim, 

eliminado/a.  

3.5. PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO: 

✔ Ser universitário, a partir do primeiro ano de curso; 



 

 

✔ Não é permitido inscrição para alunos/as no penúltimo período ou último ano do 

curso, pois o projeto tem duração de um ano. Todavia, se o/a estudante for de 

curso semestral ou anual em que irá finalizar o curso no ano de 2023, a 

participação é permitida. Já para os cursos em que o discente tem previsão de 

término de curso em dezembro de 2022, não poderá participar;  

✔ O atual ano de permanência no projeto se inicia em 2 de julho de 2022 e finaliza 

em julho de 2023. Logo, o candidato/a deve estar ciente que deverá estar 

disponível para as atividades do projeto durante esse período;  

✔ Ter disponibilidade para participar da capacitação do curso, qualquer falta 

acarretará no desligamento do projeto porque o processo de formação é 

imprescindível para início das atividades enquanto palhaço de hospital; 

✔ Ter disponibilidade quinzenalmente de sábados à tarde; 

✔ Ter disponibilidade, mensalmente, aos domingos, seguindo o cronograma que 

será apresentado apenas para os selecionados; 

✔ Ser assíduo, pontual, responsável, criativo, disposto ao trabalho. 

 

A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ EFETIVADA COM TODOS OS DOCUMENTOS. 

NÃO SERÃO REALIZADAS INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA. 

 

Até o dia 26/5/2022, a inscrição será confirmada pelo e-mail. Caso isso não aconteça, 

o/a candidato/a deverá entrar em contato com a coordenação do projeto através dos 

endereços eletrônicos disponibilizados neste Edital. 

Os/as candidatos/as que tiverem as suas inscrições confirmadas terão seus nomes 

publicados em uma lista na página oficial do facebook, instagram , site oficial “Sorriso 

de Plantão”, bem como nas redes sociais da UFAL e UNCISAL. 

A confirmação será publicada até dois dias antes da prova escrita. 

 

VII. DO HORÁRIO, LOCAL E DATA DA PROVA 

 

No dia da prova, o/a aluno/a deve levar caneta esferográfica preta ou azul, 

portando documento de identificação com foto e o material sugerido. Não serão 

permitidas consultas ou conversas paralelas, o que pode levar a desclassificação do (da) 

aluno (a) e acarretar a não correção de sua prova.  

TODO O PROCESSO SELETIVO, CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DO 

PROJETO OCORREM NAS DEPENDÊNCIAS DA UNCISAL, EM SALAS 

IDENTIFICADAS COM A LOGOMARCA E NOME DO PROJETO NA PORTA. 



 

 

HAVENDO MUDANÇA DE LOCAL OU HORÁRIO, OS/AS INTEGRANTES 

SERÃO COMUNICADOS/AS COM ANTECEDÊNCIA VIA E-MAIL. 

 

● PROVA ESCRITA: ETAPA OBRIGATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA 

(28 de maio de 2022, às 9h, com tolerância de 15min, no prédio sede da 

UNCISAL) 

 

Havendo atraso no horário de chegada, não será permitida a entrada do/a 

candidato/ao/a mesmo/a será automaticamente eliminado/a. Essa fase acontecerá no 

mega auditório que fica no Primeiro Andar da Universidade Estadual de Ciências da 

Saúde de Alagoas (UNCISAL), Rua Dr. Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra, Maceió 

- AL.  

A prova escrita consiste em questões de respostas de cunho pessoal sobre situações 

que ocorrem durante os plantões do projeto e conhecimento do trabalho realizado pelos 

palhaços de hospital. Sugerimos leituras dos artigos acadêmicos produzidos pelo projeto 

(arquivos podem ser visualizados no linktr.ee/sorrisodeplantao do instagram 

@sorrisodeplantao) e o livro “Resenha do Riso”, acessar o pdf gratuito 

https://www.eduneal.com.br/produto/resenha-do-riso/  

Até o dia 1 de junho, será divulgada em nossas redes sociais a lista de aprovados da 

primeira etapa. 

Após aprovação na prova escrita, o/a candidato/a participará das seguintes outras 

etapas, que é composta de:  

 

● ENTREVISTA (ETAPA OBRIGATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) 

4 e 5 de junho de 2022, das 9h às 17h, no prédio sede da UNCISAL. 

 

Será postado, em nossas redes sociais, o quadro de horários para entrevistas 

individuais. O horário estabelecido pela coordenação para sua entrevista só poderá ser 

modificado após acordo junto à mesma com antecedência de até 24h. No dia programado 

da entrevista, o horário não poderá ser modificado. O/a candidato/a que não comparecer 

será desclassificado/a. As entrevistas serão realizadas nas dependências da UNCISAL. 

Os/as candidatos/as serão distribuídos/as em quatro grupos nessa segunda etapa: 4 

de junho (um de 9h às 12h e outro das 14h às 17h) e 5 de junho (um de 9h às 12h e 

outro das 14h às 17h) de 2022.  

https://www.eduneal.com.br/produto/resenha-do-riso/


 

 

 

  

● APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (ETAPA OBRIGATÓRIA E 

CLASSIFICATÓRIA) 

4 de junho (das 09h às 17h) e 5 de junho (das 9 às 17h) de 2022. 

 

O/a candidato/a terá o espaço para apresentar suas habilidades artísticas e/ou 

musicais. Excepcionalmente, neste Edital, não serão liberadas as apresentações em 

dupla. O/a candidato/a, ao chegar no local da segunda etapa, realizará dinâmicas em 

grupo OBRIGATÓRIO com os outros/as selecionados/as durante toda a manhã ou 

tarde. O/a candidato que sair antes de terminar a dinâmica em grupo será 

automaticamente desligado/a, enquanto espera ser chamado/a para entrevista e 

apresentação artística, que será realizada num mesmo momento. 

O tempo de apresentação é de, no máximo, 5 minutos. Qualquer material de uso 

pessoal para apresentação será de responsabilidade do/a candidato/a. Não compete 

à coordenação do projeto providenciar caixa de som, notebook, instrumentos 

musicais ou demais materiais necessários à sua apresentação.  

Algumas sugestões de apresentações são: declamar poesias, tocar instrumentos 

musicais, peça teatral, contação de histórias, cantar, entre outros. As entrevistas serão 

realizadas nas dependências da UNCISAL. 

A apresentação artística acontecerá após a entrevista individual.  

 

VIII. DA APROVAÇÃO 

Após a entrevista e apresentação artística, o resultado final será divulgado no dia 

20 de junho de 2022, no site e instagram do Projeto (www.sorrisodeplantao.com.br 

@sorrisodeplantao). 

 

VIII. CRONOGRAMA DAS CAPACITAÇÕES: 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

2.7.2022 08h às18h Atividades 

propostas pela coordenação 

do Projeto. 

about:blank


 

 

3.7.2022 08 às 18h Atividades 

propostas pela coordenação 

do Projeto. 

9.7.2022 08 às 18h Atividades 

propostas pela coordenação 

do Projeto. 

10.7.2022 08 às 18h Atividades 

propostas pela coordenação 

do Projeto. 

 

Os/as candidatos/as aprovados/as passarão por um processo de capacitação, 

ofertado pelo Sorriso de Plantão. A participação nas capacitações possui caráter 

OBRIGATÓRIO para seguimento no projeto e atuação nos hospitais. Todas as 

capacitações serão desenvolvidas nas dependências da UNCISAL. Ao ser aprovado/a, 

o/a candidato/a deve estar ciente dos investimentos financeiros para formação do seu 

palhaço de hospital. Tais despesas são de responsabilidade do integrante, que deverá 

custear jaleco (branco com manga longa), timbragem da logomarca do projeto no jaleco, 

roupa exclusiva para o personagem, lenço umedecido, maquiagem individual e nariz 

vermelho.  

OBSERVAÇÃO: Tendo em vista que o mundo ainda atravessa a crise sanitária 

provocada pelo Covid - 19, é obrigatório o uso de máscara em TODAS as etapas do 

processo seletivo em questão. Todos esses momentos serão organizados sob a 

perspectiva de manutenção da segurança dos/as candidatos/as.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1  

 

LISTA SUGESTIVA DE MATERIAIS  

OBS.: Não aceitamos quaisquer brinquedos confeccionados de pelúcia, TNT e pano, 

bem como, agradecemos que todas as doações sejam de brinquedos novos em 

perfeitas condições de uso. Todas as embalagens serão abertas para visualizarmos o 

material. Portanto, não precisam vim embalados com papel de presente, mas devem 

vir com o selo de troca.  

Resma de papel A4 com 500 folhas 

Caixa de lápis com mínimo 12 cores 

Prancheta para papel A4, apenas de acrílico. 

Jogo de memórias de personagem infantil  

Jogo UNO 

Jogo dominó 

Jogo imagem e ação 

Jogo quebra cabeças para menores de 7 anos 

Jogo quebra cabeças para maiores de 7 anos 

Brinquedos de empilhar, montar, encaixar 

 Brinquedos educativos: Apresentam recursos nos campos de sentido: Visual, 

Tátil, Auditivo, Motor, Psíquico, Social e Afetivo. 

Instrumentos musicais, exemplo, pandeiro, Violão, Meia Lua, Atabaque, 

chocalho. 

 

 

 

 

 

 

 


