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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 (MS) em parceria com o Ministério da Educação  

(MEC), por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES-MS), 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 de 

Biotecnologia da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), para atuarem como 

integrantes  voluntários(as) no PET- Saúde/Interprofissionalidade no período de vigência 

do programa (2020/2021), 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 Participarão das atividades graduandos em Educação Física, Enfermagem, Medicina 

e Psicologia e das ações interdisciplinares envolvendo esses cursos. Serão cinco (05) 



equipes de aprendizagem tutorial com total de 10 estudantes, sendo seis (06) estudantes 

bolsistas e quatro (04) estudantes voluntários(as) em cada equipe, conforme vagas 

disponibilizadas por grupo. Destaca-se que como objeto desse edital de seleção, apenas 

serão selecionados estudantes voluntários. 

 

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 UFCAT a partir do primeiro período; 

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

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

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

alta complexidade do SUS e em atividades remotas, dentre outras ações da rede conforme 

referencial bibliográfico apontado no Anexo I; 

3.1.4 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; 

 

4 ATRIBUIÇÕES DOS(AS) ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS(AS) 

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

4.2 Participar durante a sua permanência no PET-Saúde/Interprofissionalidade 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/ou atividades remotas 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 

integrante do PET-Saúde/Interprofissionalidade da UFCAT, orientado pelos(as) 

tutores(as). 

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

especificidades de cada subgrupo. 

4.9 Desenvolver as atividades no PET-Saúde/Interprofissionalidade, com aprovação da 

tutoria e preceptoria. Os estudantes que cumprirem as atividades receberão declaração 

referente à carga horária das atividades desenvolvidas. 

 



5 DAS VAGAS 

5.1 As vagas ofertadas estão dispostas conforme quadro de vagas (Anexo 2) 

disponibilizadas por subgrupo, para estudantes voluntários(as). 

5.2 Os(as) estudantes voluntários(as) serão chamados conforme ordem de classificação 

no processo seletivo por curso.  

5.3 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 19/10/2020 a 

25/10/2020. Os (as) interessados(as) deverão acessar o link: 

https://forms.gle/nMCF6TFkPatqfB23A e preencher os dados solicitados para efetivar a 

inscrição. 

6.2 A seleção acontecerá em duas etapas: 

6.2.1 1ª etapa (Eliminatória): Produção textual: deverá ser enviada aos cuidados da 

Comissão de Edital para o e-mail: petsaudeufcat@gmail.com, arquivo no formato PDF. 

Data de envio: de 27/10/2020 a 28/10/2020 com término às 23:59 (horário de Brasília)  

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

6.2.2 2ª etapa (Classificatória): Será realizada entrevista individual via 

Vídeoconferência (Skype/Google Meet) pela Comissão de Avaliação formada por tutores 

do PET-Saúde/Interprofissionalidade. É de responsabilidade do(a) candidato(a) ter esse 

recurso de comunicação. 

Data: 30/10/2020 a 31/10/2020 

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

Horário: será agendado de acordo com o número de inscritos – o agendamento será feito 

em contato pelo e-mail disponibilizado pelo candidato no formulário de inscrição 

 

7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

7.1 O(a) estudante será avaliado quanto: 

7.1.1 Na 1ª etapa: Produção textual sobre interprofissionalidade - conter entre 30 e 40 

linhas, Times New Roman tamanho 12, espaço 1,5. 

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, conforme referencial 

disponibilizado no Anexo I e temática trabalhada no subgrupo de interesse escolhido (0 

a 5,0 pontos) 

7.1.2 O(a) estudante deverá alcançar no mínimo nota seis (6,0) na 1ª etapa para participar 

da 2ª etapa. 

7.2 Na 2ª etapa (entrevista individual) 

a) Trajetória acadêmica 

b) Capacidade de arguição e desenvoltura 

c) Disponibilidade de 8 horas semanais e interesse em participar do PET-

Saúde/Interprofissionalidade 

mailto:petsaudeufcat@gmail.com


d)Conhecimento e interesse na temática trabalhada no subgrupo. 

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 preliminar será divulgado no dia 03/11/2020, e, o resultado final no dia 

06/11/2020. Ambos os resultados serão divulgados no site da COGRAD – UFCAT. 

 

9 PERÍODO DE RECURSO  

O recurso (Anexo IV) deverá ser enviado aos cuidados da Comissão de Editais para o e-

mail: petsaudeufcat@gmail.com  

Data: 04/11/2020 até as 23:59 (horário de Brasília). 

 

10 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Os candidatos serão avaliados por uma Comissão designada pela Coordenação Geral do 

PET-Saúde/Interprofissionalidade da UFCAT, a qual será composta por no mínimo 

um integrante de cada subgrupo. Cada candidato será avaliado por dois avaliadores. 

 

11 INÍCIO DAS ATIVIDADES 

O (a) aluno(a) selecionado(a) será informado(a) pelo subgrupo a que concorreu a vaga do 

local e data para assinatura do Termo de Compromisso.  O início das atividades está 

previsto para o dia 09/11/2020. 

 

 

Catalão-GO, 19 de Outubro de 2020. 

 

 

 

 

 
Profª Dra. Juliana Martins Souza 

Coordenadora Geral do PET-Saúde/Interprofissionalidade da UFCAT 
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ANEXO II – QUADRO DE VAGAS POR SUBGRUPO  

 

Subgrupo Vagas Alunos Voluntários Cadastro Reserva 

 

Gr. 01 – NASF: Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família 

 

01 – Educação Física 

01 – Medicina 

01 – Psicologia 

 

 

02* 

Gr. 02 – PICS: Práticas 

Integrativas e Complementares e 

Educação Popular em Saúde 

 

 

03* 

 

02* 

Gr. 03 – HIPERDIA:  

Interprofissionalidade no 

fortalecimento da atenção às 

pessoas com Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus 

 

 

02* 

 

02* 

Gr. 04 - Atenção à Saúde da 

Mulher e da Criança e 

Adolescente 

 

 

00 

 

02* 

Gr. 05 - Fortalecimento das 

Redes em Atenção à Saúde 

 

 

03* 

 

02* 

 

*Todos os cursos integrantes do Pet Saúde/Interprofissionalidade 
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ANEXO III – CRONOGRAMA 

 ATIVIDADE DATA HORÁRIO 

Período de inscrição 19/10/2020 a 

25/10/2020 

https://forms.gle/nMCF6TFkPatqfB23A 

 

Homologação das 

Inscrições 

26/10/2020 Divulgação no site da COGRAD e/ou 

encaminhado para o e-mail dos inscritos 

1ª etapa do processo 

seletivo:  

- Produção Textual 

27 a 

28/10/2020   

Encaminhar para o e-mail: 

petsaudeufcat@gmail.com aos cuidados da 

Comissão de Edital 

Divulgação do Horário e 

Dia das Entrevistas 

29/10/2020 Divulgação no site da COGRAD e/ou 

encaminhado para o e-mail dos inscritos. 

2ª etapa do processo 

seletivo - Entrevista 

individual  

30 a 

31/10/2020 

A ser definido pelo número de inscritos  

Divulgação do Resultado 

Preliminar 

03/11/2020 Divulgação no site da COGRAD e/ou 

encaminhado para o e-mail dos inscritos. 

Interposição de Recursos 

(Anexo V) 

04/11/2020 Encaminhar para o e-mail: 

petsaudeufcat@gmail.com aos cuidados da 

Comissão de Edital 

Análise de recursos 05/11/2020 - 

Divulgação do Resultado 

Final 

06/10/2020 Divulgação no site da COGRAD e/ou 

encaminhado para o e-mail dos inscritos 

Início das atividades  09/11/2020  Convocação por e-mail 
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ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

Identificação do Candidato 

Nome: 

Curso:        

Matrícula: 

 

Solicitação 

Como candidato do Processo Seletivo Simplificado para Estudante voluntário ao PET-

Saúde Interprofissionalidade/ UFCAT, solicito, a revisão do resultado preliminar de 

acordo com a justificativa a seguir. 

 

RECURSO/ JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalão,______de__________________de______ 

 

____________________________________________ 



   Assinatura do Candidato

   


