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1 DO PROGRAMA 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde 

Interprofissionalidade) foi lançado pelo Ministério da Saúde, por intermédio da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), como fomento e 

organização das ações de integração ensino de graduação-serviço-comunidade no 

território de saúde, para fortalecer o movimento de transformação da formação de 

graduação em saúde, aproximando do Sistema Único de Saúde (SUS). As ações 

desenvolvidas pelo projeto deverão envolver atores do SUS e da comunidade 

acadêmica, com os professores, estudantes, profissionais de saúde, gestores e usuários, 

com foco na interprofissionalidade, interdisciplinaridade, intersetorialidade, trabalho em 

rede, integração ensino-serviço e diversificação dos cenários de práticas como 

prerrogativas para transformações, na dinâmica do trabalho em saúde, fortalecendo o 

conceito de humanização do cuidado e o princípio da integralidade da assistência no 

contexto das redes colaborativas na formação para o SUS. Os projetos deverão 

considerar ações a serem desenvolvidas na Atenção Básica e contemplar a integração 

com os demais níveis de atenção, para a qualificação dos profissionais e obtenção de 

respostas mais efetivas na melhoria da atenção à saúde, além de observar as diretrizes 

de contratualização sobre a integração ensino-serviço-comunidade, institucionalizadas 

por meio da Portaria Interministerial no 1.127/MS/MEC, de 04 de agosto de 2015, que 

estabelece as diretrizes para elaboração dos Contratos Organizativos de Ação Pública de 

Ensino-Saúde (COAPES), contemplando o desenvolvimento de atividades que 

articulem o ensino, a pesquisa e a extensão para o cuidado em saúde, com base nas 

necessidades sociais em saúde e considerando a capacidade de promover o 

desenvolvimento regional no enfrentamento de problemas de saúde prevalentes. 

 

2 DO OBJETO 

2.1 Este edital rege o processo seletivo de discentes dos cursos da Unidade Acadêmica 

Especial Instituto de Biotecnologia da UFG-Regional Catalão, para atuarem como 

integrantes bolsistas e voluntários(as) no PET- Saúde/Interprofissionalidade no período 

de vigência do programa (2019/2020), referente ao EDITAL Nº 10, 23 DE JULHO 

2018 SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO 

PARA A SAÚDE PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE – 2018/2019. 



2.2 Os(as) selecionados(as) participarão das atividades do grupo de graduandos em 

Educação Física, Enfermagem, Medicina e Psicologia e das ações interdisciplinares 

envolvendo esses cursos. Serão cinco (05) equipes de aprendizagem tutorial com seis 

(06) estudantes bolsistas e quatro (04) estudantes voluntários(as) em cada equipe. 

 

3 PÚBLICO DE INTERESSE 

3.1 Poderão candidatar-se ao PET-Saúde/Interprofissionalidade o(a) estudante que 

atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

3.1.1 Estar regularmente matriculado(a) e frequente no curso de graduação em 

Educação Física, Enfermagem, Medicina ou Psicologia da UFG-Regional Catalão a 

partir do primeiro período; 

3.1.2 Ter disponibilidade de permanência no projeto por pelo menos dois (02) 

semestres; 

3.1.3 Apresentar, no período de desenvolvimento do programa, oito (08) horas semanais 

livres para dedicação ao projeto, sem prejuízo das demais atividades acadêmicas; 

3.1.4 Demonstrar interesse sobre as atividades da Rede de Atenção Básica à saúde e de 

alta complexidade do SUS, incluindo visitas, estágios, inspeções, acompanhamento de 

práticas, atividades de educação em saúde e educação popular em saúde, dentre outras 

ações da rede conforme referencial bibliográfico apontado no Anexo I; 

3.1.5 Comprometer-se a participar de atividades aos finais de semana e/ou no turno 

noturno em dias úteis, no período letivo (segunda a sábado) e durante as férias 

acadêmicas; 

3.2 É vedado ao(à) estudante bolsista e voluntário(a) ser beneficiário(a) de outras bolsas 

vinculadas a outros projetos de pesquisa ou extensão e monitoria (exceto bolsas 

alimentação, moradia e transporte), para beneficiar-se da bolsa PET-

Saúde/Interprofissionalidade. 

 

4 ATRIBUIÇÕES DOS(AS) ESTUDANTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS(AS) 

4.1 Zelar pela qualidade acadêmica do PET-Saúde/Interprofissionalidade. 

4.2 Participar durante a sua permanência no PET-Saúde/Interprofissionalidade das 

programações do Pró-Saúde, além das atividades programadas pelos(as) tutores(as) e 

preceptores(as). 

4.3 Participar das atividades em comum, de pesquisa e extensão previstas para o 

desenvolvimento do PET-Saúde/Interprofissionalidade conforme orientações constantes 

no edital do programa. 

4.4 Cumprir a carga horária semanal mínima de oito (08) horas nas atividades realizadas 

na Rede de Atenção à Saúde do SUS e nas atividades de planejamento com os(as) 

tutores(as) e preceptores(as), que farão o controle de frequência semanal, no qual três 

(03) ausências não justificadas e atestadas irão deferir o afastamento do(a) estudante. 

4.5 Manter matrícula e frequência regular no curso de origem no período em que estiver 

participando do PET-Saúde/Interprofissionalidade. 

4.6 Zelar pelo bom relacionamento entre todos os membros da equipe. 

4.7 Publicar ou apresentar, em evento de natureza científica, pelo menos um (01) 

trabalho acadêmico por ano, individualmente ou em grupo, fazendo referência à sua 



condição de bolsista no PET-Saúde/Interprofissionalidade da UFG/Regional Catalão, 

orientado pelos(as) tutores(as). 

4.8 Cumprir com as exigências estabelecidas no PET-Saúde/Interprofissionalidade. 

4.9 Os(as) estudantes bolsistas e voluntários(as) que desenvolverem, no mínimo, seis 

(06) meses de atividades no PET-Saúde/Interprofissionalidade, com aprovação da 

preceptoria e tutoria, receberão uma declaração referente às atividades desenvolvidas. 

4.10 Não haverá declaração parcial de participação aos(às) estudantes que desistirem 

das atividades antes de completarem o prazo mínimo de seis (06) meses. 

 

5 DAS VAGAS 

5.1 Serão ofertadas bolsas no valor especificado pelo PET-Saúde/Interprofissionalidade, 

correspondente às Bolsas de Iniciação Científica, modalidade IC, em conformidade com 

a RN-015/2013 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) – valor atual: R$ 400,00 (quatrocentos reais) para os(as) estudantes 

selecionados(as) como bolsistas. 

5.2 Serão ofertadas seis (06) bolsas para estudantes bolsistas por grupo de trabalho, 

totalizando 30 (trinta) bolsas e quatro (04) vagas para estudantes voluntários(as) para 

cada grupo de trabalho, totalizando 20 (vinte) vagas. 

5.3 Os(as) estudantes bolsistas e voluntários(as) serão chamados conforme ordem de 

classificação no processo seletivo por curso. 

5.4 Os(as) estudantes voluntários(as) poderão receber bolsas a partir de vagas 

provenientes de vacância ou desistência conforme ordem de classificação no processo 

seletivo por curso.  

 

6 NORMAS DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 As inscrições para o processo seletivo acontecerão entre os dias 12/03/2019 ao dia 

15/03/2019. Os(as) interessados(as) deverão acessar o link: 

https://goo.gl/forms/eQqr47Pv6BXyP0BI3 e preencher os dados solicitados para 

efetivar a inscrição. 

6.2 A seleção acontecerá em duas etapas: 

6.2.1 1ª etapa (Classificatória): Análise da produção individual de um texto 

dissertativo objetivo, com no máximo 25 (vinte e cinco) linhas, a partir do referencial 

bibliográfico disponibilizado no Anexo I.  

Data: 16/03/2019   

Pontuação: 0 (zero) a 10,00 (dez) pontos 

Local:  Salas de Aula do Bloco Didático I  - UFG/Regional Catalão - Campus I  

Horário: 08h às 09h30  

6.2.2 2ª etapa (Classificatória): Será realizada entrevista coletiva pela equipe do PET-

Saúde/Interprofissionalidade. 

Data: 16/03/2019 

Pontuação: 0 (zero) a 10,00 (dez) pontos 

Local: Sala 153. Bloco M. Piso Térreo. Curso de Enfermagem.   

Horário: A partir das 10h às 12h e das 14h às 18h.  

 

https://goo.gl/forms/eQqr47Pv6BXyP0BI3


7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

7.1 O(a) estudante será avaliado quanto: 

7.1.1 Na 1ª etapa (produção de texto) 

a) Domínio escrito da Língua Portuguesa (0 a 2,5 pontos). 

b) Organização e sequência lógica de ideias (0 a 2,5 pontos). 

c) Conhecimento sobre o tema Interprofissionalidade (0 a 5,0 pontos). 

7.1.2 O(a) estudante deverá alcançar no mínimo nota sete (7,0) na 1ª etapa (produção 

individual) para participar da 2ª etapa (entrevista). 

7.2 Na 2ª etapa (entrevista individual) 

a) Trajetória acadêmica 

b) Capacidade de arguição e desenvoltura 

c) Disponibilidade e interesse em participar do PET-Saúde/Interprofissionalidade 

7.3 Serão utilizados como critério de desempate, nesta ordem: 

a) Maior média global; 

b) Não participar de nenhum outro projeto; 

c) Maior tempo para integralização do curso de graduação. 

 

8 RESULTADOS 

O resultado final será divulgado no dia 18/03/2019 nos murais da UFG/Regional 

Catalão. 

 

9 INÍCIO DAS ATIVIDADES 

9.1 Os(as) estudantes bolsistas e voluntários(as) deverão comparecer no dia 19/03/2019 

16h30, no Auditório Sirlene Duarte, UFG/Regional Catalão - Campus I, para entrega 

dos documentos, assinatura do Termo de Compromisso e início das atividades. 

  

 

 

Catalão-GO, 12 de fevereiro de 2019. 

 

 

 
Prof. Rodrigo Paschoal Prado 

Coordenador Geral do PET-Saúde/Interprofissionalidade da UFG/Regional 

Catalão 

 

 

Profa. Fernanda Ferreira Belo 

Coordenadora de Graduação da UFG/Regional Catalão 
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ANEXO II – CRONOGRAMA 

 

 

 ATIVIDADE DATA HORÁRIO 

Período de inscrição 12/03/2019 a 

15/03/2019 

https://goo.gl/forms/eQqr47Pv6BXyP0BI3 

1ª etapa do processo 

seletivo  

- Prova escrita 

16/03/2019   08h às 09h30  

2ª etapa do processo 

seletivo - Entrevista 

coletiva 

16/03/2019 10h às 12h 

14 às 18h  

Divulgação do Resultado 

Final 

18/03/2019 - 

Início das atividades  19/03/2019  16h30 

 

https://goo.gl/forms/eQqr47Pv6BXyP0BI3

