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EDITAL CISAU 01/2022  

SELEÇÃO DOS(AS) ACADÊMICOS(AS) PET-Saúde/Gestão e Assistência 2022-

2023 

 

Este edital rege o processo seletivo de acadêmicos/discentes dos cursos da Unidade 

Acadêmica Especial Ciências da Saúde (CISAU) da Universidade Federal de Jataí (UFJ) 

para atuarem como integrantes bolsistas e voluntários(as) no PET Saúde/Gestão e 

Assistência, no período de vigência do programa (2022/2023), referente ao EDITAL Nº 

01, 11 DE JANEIRO 2022 SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

PELO TRABALHO PARA A SAÚDE PET-SAÚDE/GESTÃO E ASSISTÊNCIA - 

2022/2023.  Os(as) selecionados(as) participarão das atividades do grupo tutorial com 

professores, preceptores e graduandos em Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, 

Biomedicina e Educação Física. Serão 05 (cinco) grupos de aprendizagem tutorial com 

08 (oito) acadêmicos(as) para cada grupo tutorial.  

 

1. DO PROGRAMA 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE/GESTÃO E 

ASSISTÊNCIA) 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-serviço-comunidade no território, com vistas a articular suas 

ações com a de outros projetos que contribuam para fortalecer mudanças na formação dos 

alunos, em consonância com as complexas necessidades em saúde requeridas ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), com explícito enfoque em atividades que promovam resultados 

para a preparação de futuros profissionais, assim como para a promoção da saúde, para a 

prevenção de riscos e de doenças e para a reabilitação dos agravos na saúde, com a 

finalidade de oportunizar iniciativas de formação voltadas para a atuação direcionada aos 

eixos: 1) Gestão em Saúde; 2) Assistência à Saúde. Os projetos serão realizados por 

grupos tutoriais constituídos por tutores/docentes, preceptores/profissionais de saúde de 

nível superior e acadêmicos bolsistas e não bolsistas dos cursos de graduação da área da 

saúde. As ações dos projetos visam o fortalecimento do processo de integração ensino-

serviço-comunidade de forma articulada entre o SUS e as IES, a fim de promover a 
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preparação de futuros profissionais da saúde para atuação colaborativa em eixos 

vinculados à gestão em saúde e assistência à saúde. 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. DOS OBJETIVOS 

2.1 Desenvolver ações estruturadas nos dois eixos indicados pelo Edital 01/2022, 

integrando os cursos da Unidade de Ciências da saúde da Universidade Federal de Jataí 

(Biomedicina, Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia e Medicina), assegurando a 

implementação de currículos adequando-os às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

e a Integração Ensino-Serviço-Comunidade. 

2.2 Fomentar grupos de aprendizagem tutorial (tutores+preceptores+discentes) como 

instrumento para qualificação em serviço dos professores, profissionais da saúde, bem 

como de iniciação ao trabalho e formação de estudantes de cursos de graduação da área 

da saúde. 

2.3 Promover ações de gestão e de assistência, em todos os níveis de Atenção à Saúde, 

contemplando a integração entre eles para qualificação dos profissionais e obtenção de 

respostas mais efetivas. Apresentando como perspectiva a qualificação da atenção e a 

inserção das necessidades dos serviços como fonte de produção de conhecimento, 

pesquisa e extensão nas IES. 

 

3. PÚBLICO DE INTERESSE 

Poderão candidatar-se ao PET-Saúde/Gestão e Assistência o(a) acadêmico(a) que 

atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos: 
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3.1. Estar regularmente matriculado(a) no curso de graduação em Medicina (4° período 

concluído), Biomedicina (2° período concluído), Enfermagem (4°período concluído), 

Educação Física (2° período concluído) e Fisioterapia (2 período concluído), da UFJ. 

3.2. Ter disponibilidade de permanência no projeto por, pelo menos, um ano; 

3.3. Comprovar disponibilidade, no período de desenvolvimento do programa, de oito 

(08) horas semanais, predominantemente diurnas, livres para dedicação ao projeto, sem 

prejuízo das demais atividades acadêmicas; 

3.4. Demonstrar, no texto dissertativo, interesse e disponibilidade em contribuir com o 

desenvolvimento do PET-Saúde Gestão e Assistência, bem como interesse para o 

conhecimento em atividades na rede de atenção básica à saúde, incluindo visitas, 

inspeções, acompanhamento de práticas, atividades de educação em saúde e educação 

popular em saúde, dentre outras ações na rede; 

3.5. 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, quando 

se fizer necessário; 

3.6. É vedado ao(à) acadêmico(a) ser beneficiário de outras bolsas vinculadas a outros 

projetos de pesquisa ou extensão (exceto bolsas alimentação, moradia e transporte), para 

beneficiar-se da bolsa PET-Saúde/Gestão e Assistência; 

3.7. O(a) acadêmico(a) voluntário(a) deverá apresentar declaração de ciência do 

coordenador de projeto de pesquisa ou extensão, quando for bolsista em outro projeto. 

 

4. ATRIBUIÇÕES DAS/OS ACADÊMICO(A)S BOLSISTAS E 

VOLUNTÁRIAS/OS 

São consideradas atribuições dos acadêmicos(as) bolsistas e voluntários(as): 

4.1. Zelar pela qualidade acadêmica do PET-Saúde/Gestão e Assistência; 

4.2. Participar durante a sua permanência no PET-Saúde/Gestão e Assistência, além das 

atividades programadas pelos(as) tutores(as) e preceptores(as); 

4.3. Os(as) acadêmicos(as) bolsistas e voluntários/as deverão participar das atividades 

comuns e de pesquisa e extensão previstas para o desenvolvimento do PET-Saúde/Gestão 

e Assistência conforme orientações constantes no Edital 01/2022 do programa; 

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

na rede de atenção à saúde do SUS e nas atividades de planejamento com os(as) 
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tutores(as) e preceptores(as), que farão o controle de frequência semanal, no qual três (03) 

ausências não justificadas e atestadas deferirão o afastamento do(a) acadêmico(a). 

4.5. Obter bom rendimento no curso de graduação (acima da média institucional). 

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

4.7. Publicar ou apresentar, em evento de natureza técnico científica, pelo menos um 

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

condição de 

bolsista no PET-Saúde/Gestão e Assistência da UFJ, orientado por tutores(as) do PET-

Saúde/Gestão e Assistência dos cursos da área da Saúde da UFJ; 

4.8. Cumprir com as exigências estabelecidas no PET-Saúde/Gestão e Assistência; 

4.9. Cumprir as exigências estabelecidas no Projeto PET-Saúde aprovado pelos 

Ministérios da Saúde e da Educação;  

4.10. Preencher formulários e relatórios a serem entregues ao Ministério da Saúde, 

quando solicitado. 

4.11. Os(as) acadêmicos(as) bolsistas e voluntários(as) que desenvolverem, no mínimo, 

seis meses de atividades no PET-Saúde/Gestão e Assistência, com aprovação da 

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

4.12. Não haverá declaração parcial de participação aos(às) acadêmicos(as) que 

desistirem das atividades antes de completarem o prazo mínimo de seis meses. 

 

5. DAS VAGAS 

5.1. Serão ofertadas bolsas no valor especificado pelo PET-Saúde/Gestão e Assistência, 

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

a RN-020/2012 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

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

selecionados como bolsistas.  

5.2. Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas para acadêmicos(as) bolsistas para grupo de 

trabalho e,  para voluntários, serão ofertadas 10 (dez) vagas, totalizando 50 (cinquenta) 

vagas. 

5.3. Os bolsistas voluntários serão chamados conforme ordem de classificação no 

processo seletivo, por curso e não receberão bolsas. Contudo, no caso de impossibilidade 
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de continuidade de um bolsista, o(a) acadêmico(a) voluntário poderá ocupar essa vaga, 

passando de voluntário para bolsista. 

 

6. DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS 

TUTORIAIS 

A Comissão de Seleção do PET-Saúde Gestão e Assistência seguirá as orientações 

contidas no item “4. DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS DE 

APRENDIZAGEM TUTORIAL”,  do Edital n.01/2022, do Ministério da Saúde, para 

classificação e composição dos candidatos aprovados. O referido edital pode ser 

encontrado no endereço: https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n1/2022selecao-para-o-

programa-de-educacao-pelo-trabalho-para-a-saude-pet-saude-2022/2023-373185459 

 

7. NORMAS DO PROCESSO SELETIVO 

7.1. As inscrições para o processo seletivo acontecerão entre os dias 20/06/2022 à 

23/06/2022. Os(as) interessados(as) deverão acessar o link: 

https://forms.gle/BUfoRSq3Mq4zszss5 (Formulário Google), preencher os dados 

solicitados, inserir o Histórico Acadêmico e o Texto Dissertativo (item 3.4), para efetivar 

a inscrição. 

7.2. A seleção será classificatória e considerará a Média Global do(a) acadêmico(a), e a 

nota atribuída ao Texto Dissertativo. 

 

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. O acadêmico(a) será avaliado quanto a Média Global e a produção de um texto 

dissertativo (Pontuação: 0 (zero) a 10,00 (dez) pontos), com 4.500 caracteres (com 

espaço); fonte Times New Roman 12, margens 2,5; espaçamento simples entre linhas; 

inserido no Formulário Google,  que: 

a) Demonstre adequado domínio escrito da Língua Portuguesa (0 a 1,5 pontos). 

b) Demonstre coerência e organização e sequência lógica de ideias (0 a 1,5 pontos). 

c) Demonstre conhecimento sobre o tema Gestão e Assistência em Saúde (0 a 2,0 pontos). 

d) Apresente, de forma clara, seu interesse e disponibilidade em contribuir com o 

desenvolvimento do PET-Saúde Gestão e Assistência  (0 a 2,0 pontos). 
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e) Informe, de maneira detalhada, como poderá dedicar a carga horária mínima exigida 

para atuação no PET-Saúde Gestão e Assistência (0 a 1,5 pontos).  

f) Demonstre interesse para o conhecimento em atividades na rede de atenção básica à 

saúde, conforme item 1.4 do Edital n. 01/2022, do Ministério da Saúde, de seleção para 

o PET-Saúde 2022-2023 (0 a 1,5 pontos). 

8.2 A nota final do processo avaliativo se dará pelo resultado da seguinte equação:  

Nota final= (média global do acadêmico + nota do texto dissertativo)/2 

8.2. Serão utilizados como critério de desempate, nesta ordem: 

a) Maior média global; 

b) Não estar participando de outro projeto; 

c) Apresentar menor tempo para concluir a graduação. 

 

9. RESULTADOS E RECURSOS 

9.1. Os resultados, preliminar e final, serão divulgados nos dias 28/06/2022 e 30/06/2022, 

respectivamente, no site da CISAU/UFJ (saude.jatai.ufg.br). 

9.2. Os recursos deverão ser enviados, no prazo máximo de 48h, para o e-mail: 

petsaudeufj2022@gmail.com 

 

10. INÍCIO DAS ATIVIDADES 

O início das atividades do PET-Saúde Gestão e Assistência está condicionado à 

autorização do Ministério da Saúde, nos termos do Edital 01/2022, do Ministério da 

Saúde, assim como o pagamento de bolsas. Os acadêmicos selecionados serão avisados 

com antecedência via e-mail.  

 

11. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

Evento Data 

Inscrições 20 a 23/06/2022 

Avaliação do Texto Dissertativo 24 a 27/06/2022  
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Resultado  28/06/2022 

Recurso 28/06/2022 e 29/07/2022 

Resultado Final 30/06/2022 

Início das atividades 01/07/2022 ou após autorização do 

Ministério da Saúde 

Autorização da primeira bolsa Após autorização do Ministério da Saúde 

 

Jataí-GO, 20 de junho de 2022. 

 
 

Coordenação Geral do PET-Saúde Gestão e Assistência 
Universidade Federal de Jataí 

 
 

Direção da UACISAU 
Universidade Federal de Jataí 

 


