
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital de seleção de discentes para atuarem no 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - 

PET-Saúde/Interprofissionalidade -2018/2019 

 

 

A COORDENAÇÃO DO PET-Saúde/Interprofissionalidade da Universidade Federal da Bahia e da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia torna pública a abertura de inscrições para o Processo 

Seletivo de Alunos Bolsistas e Voluntários que participarão  Programa de Educação pelo Trabalho 

para a Saúde (PET-Saúde/Interprofissionalidade) EDITAL Nº 10, 23 DE JULHO 2018. 

 

1- O PROGRAMA PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE 

 

O Ministério da Saúde, através das Secretarias de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e 

Secretaria de Atenção à Saúde, e o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 

Superior publicaram Edital para seleção de projetos de Instituições de Educação Superior (IES) em 

conjunto com Secretarias Municipais de Saúde para participação no Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde - PET-Saúde/ Interprofissionalidade. O objetivo do PET-
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Saúde/Interprofissionalidade é promover a integração ensino-serviço-comunidade com foco no 

desenvolvimento do SUS, a partir dos elementos teóricos e metodológicos da Educação 

Interprofissional (EIP), com vistas a implementar os projetos político-pedagógicos dos cursos de 

graduação da área da saúde nessa abordagem.  

 

Serão selecionados estudantes para atuarem no PET Saúde no período de dezembro de 2018 

dezembro de 2020. 

 

2- CURSO(S) ENVOLVIDO(S)  

Curso de Graduação em Ciências Biológicas (IMS/UFBA)  

Curso de Graduação em Enfermagem (IMS/UFBA) 

Curso e Graduação em Farmácia (IMS/UFBA)  

Curso e Graduação em Medicina (IMS/UFBA)  

Curso de Graduação em Nutrição (IMS/UFBA)  

Curso de Graduação em Psicologia (IMS/UFBA)  

Curso de Graduação em Medicina (IMS/UFBA) 

Curso de Graduação em Medicina (UESB)  

 

3.COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS  

Subprojeto 1- Doenças negligenciadas (sífilis, hanseníase e chagas) 

Tutores: Eliana Amorim de Souza – Enfermeira e Paulo Rogers da Silva Ferreira – Antropólogo 

Profissionais: 02 profissionais de graduações distintas da Unidade de Saúde da Família Conveima, 01 profissional 

graduado do Centro de Atenção à Vida e 01 para profissional do Serviço de Referência para Hanseníase e Tuberculose. 

Alunos Bolsistas: 02 Ciências Biológicas,01 Enfermagem, 02 Medicina, 01 Psicologia 

Alunos Voluntários: 02 alunos (A definição dos alunos ocorrerá após a seleção) 

 

Subprojeto 2-  Políticas públicas e cuidados das doenças crônicas (DCNT)- Foco Obesidade 

Tutores: Luiz Gustavo Vieira Cardoso – Nutricionista e Mayra Ribeiro – Psicológa 

Profissionais: 2 profissionais de graduações distintas da Unidade Básica de Saúde Admário Santos Silva, 01 graduado 

da Vigilância Nutricional e 01 profissionais graduados em Nutrição, vinculado ao DANTS. 

Alunos Bolsistas: 01 Enfermagem, 01 Farmácia, 01 Medicina, 02 Nutrição, 01 Psicologia 

Alunos Voluntários: 02 alunos (A definição dos alunos ocorrerá após a seleção) 

 

Subprojeto 3-  Corpo sujeito: a arte na produção da saúde mental  

Tutores: Ricardo Evangelista Fraga- Médico Veterinário e Katiene Rodrigues Menezes De Azevedo – Médica  

Profissionais 2  profissionais de graduações distintas da Unidade de Saúde da Família Pedrinhas, 1  graduado do NASF, 

e 01  graduado do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II). 

Alunos Bolsistas: 01 Enfermagem, 01 Farmácia, 02 Medicina, 01 Nutrição, 01 Psicologia 



Alunos Voluntários: 02 alunos (A definição dos alunos ocorrerá após a seleção) 

 

Subprojeto 4 Controle ambiental e prevenção de acidentes com animais peçonhentos e arboviroses 

Tutores: Ana Paula Steffens –Enfermeira e Márcio Borba da Silva – Biólogo 

Profissionais: 2 profissionais de graduações distintas da Unidade Básica de Saúde Hugo de Castro Lima, 01 profissional 

graduado da Vigilância Sanitária, e 01 profissional graduado da Vigilância Epidemiológica.  

Alunos Bolsistas: 02 Ciências Biológicas,01 Enfermagem, 01 Farmácia , 01 Medicina, 01 Psicologia 

Alunos Voluntários: 02 alunos (A definição dos alunos ocorrerá após a seleção) 

 

Subprojeto 5-  Educação interprofissional e práticas colaborativas na produção do cuidado 

integral ao idoso na Atenção Primária à Saúde (APS) 

Tutores: Jussiara Barros Oliveira- Enfermeira e Antonio Carlos Silva- Médico 

Profissionais: 03 profissionais de graduações distintas da Unidade de Saúde da Família Urbis V, 01 (uma) vaga 

profissional graduado da Diretoria de Atenção Básica (DAB)  

Alunos Bolsistas: 01 Enfermagem, 01 Farmácia, 02 Medicina, 01 Nutrição, 01 Psicologia 

Alunos Voluntários: 02 alunos (A definição dos alunos ocorrerá após a seleção) 

 

4- ATRIBUIÇÕES DO ALUNO BOLSISTA E VOLUNTÁRIO: 

I- Ter disponibilidade de atuar nos serviços com a carga horária de 8h semanais e 

participar das reuniões quando necessárias; 

II- Atuar no contexto da Educação Interprofissional na qual os membros de mais de 

uma profissão aprendem juntos, interativamente, com o propósito explícito de 

melhorar as práticas colaborativas em saúde. 

III- Participar de todas as atividades programadas pelo tutor, preceptor e grupo PET, 

sejam elas de ensino, pesquisa e extensão; 

IV-  Adotar uma postura proativa e participativa no planejamento, execução e avaliação 

das atividades;  

V- Buscar arcabouço teórico para fundamentar suas atividades;  

VI- Trabalhar em equipe e atender às necessidades dos cenários de práticas, buscando 

principalmente a melhoria das condições de saúde dos usuários;  

VII- Manter bom rendimento no curso de graduação;  

VIII- Enviar mensalmente ao preceptor relatório geral contendo a descrição detalhada e 

ilustrações (fotos) das atividades realizadas.  

IX- Descrever diariamente as atividades realizadas e registrando em frequências. 

Solicitar a assinatura do preceptor.  

X- Publicar ou apresentar, em evento de natureza científica, pelo menos um trabalho 

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

de bolsista no PET-Saúde/interprofissionais nesses trabalhos; 



 

O não cumprimento destas atribuições pelos alunos será motivo de desligamento imediato do 

Programa, após a avaliação dos tutores, preceptores e coordenador do programa. 

 

5- PÚBLICO ALVO 

  Estarão aptos a concorrem a este edital os alunos que estiverem matriculados regularmente 

nos cursos de sua graduação (Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Psicologia – 

UFBA e Medicina – UFBA e UESB). Serão aceitos alunos do primeiro semestre até o penúltimo 

semestre de curso (o aluno precisa ter ainda 1 anos de atividade na IES).  

O candidato deve ter disponibilidade para dedicar 12 (doze) horas semanais ao projeto, 

realizando atividades de vivencia, pesquisa e extensão. Esta carga horária deve ser executada de 

segunda à sexta, nos horários de 8-12h e 13-17h, que correspondem ao horário de funcionamento 

das unidades. Excepcionalmente podem acontecer atividades às 07:00 horas.  O candidato também 

deverá ter disponibilidade para participar de atividades aos fins de semana e/ou no turno noturno 

nos dias úteis da semana.  

As atividades serão desenvolvidas no período letivo e também durante as férias. 

 

6- DA BOLSA  

As bolsas PET-Saúde/Interprossionalidade serão no valor de R$460,00 e são liberadas pelo 

Ministério da Saúde em cartões dos beneficiários, fornecidos pelo Banco do Brasil.  

Destaca-se que como a liberação do recurso é feita pelo Fundo Nacional de Saúde, pagamento só 

ocorre por volta do dia 25 do mês subseqüente ao benefício, ou seja, a bolsa do mês de julho, só 

cairá depois do dia 25 de agosto. 

 Só poderão concorrer as bolsas alunos que não recebem nenhum outro tipo de auxilio financeiro 

(Bolsa Capes, Fapesb, CNPQ, Permanecer, estágio remunerado, emprego).  

Atenção: Auxilio moradia, alimentação e transporte não impedem o recebido da Bolsa PET. 

 

7- DO CALENDÁRIO 

Atividade Data Local 

Inscrição dos alunos 03-05/12/2018 (8-17h) Secretaria dos colegiados 

IMS/UFBA (primeiro andar do 

prédio administrativo) e  

secretaria do colegiado de 

Medicina da UESB 

Divulgação dos horários das 

entrevistas 

06/12/2018 (Página 

IMS/UFBA) 

IMS/CAT/UFBA (prédio 

administrativo) 

Entrevista 06/12/2018 – 14-17:30h 

07/12/2018 – 8-11:30h e 14-

IMS/CAT/UFBA (local será 

informado posteriormente) 



17:30h 

08/12/2018 8-11:30h 

Divulgação do resultado final 

do processo seletivo 

11/12/2018 (Página 

IMS/UFBA) 

 

Primeira reunião geral do PET 19/12/2018 Auditório da UFBA (prédio de 

aulas) 

 

  

8- DAS INSCRIÇÕES  

As Inscrições para os alunos da UFBA e da UESB serão realizadas através do preenchimento do 

formulário (Anexo I). Local: Secretaria dos Colegiados UFBA em envelope lacrado e identificado 

com nome, IES e curso e secretaria do colegiado de Medicina da UESB. Horário: 8:00h às 17:00h  

Documentos solicitados na inscrição:  

a) Formulário de Inscrição (Anexo I);  

b) Histórico Escolar atualizado;  

c) Declaração de compromisso do estudante com vistas ao cumprimento das atribuições previstas 

neste edital (Anexo II); 

 

9- CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

A ordem de classificação obedecerá à seguinte pontuação:  

a) Entrevista – peso 6  

b) Formulário de inscrição peso 4  

 

 A nota final mínima para aprovação é: NF = 6,00 (seis).  O critério de desempate será a melhor 

nota na entrevista. 

 

 

Vitória da Conquista, 03 de dezembro de 2018 

 

 

 

Poliana Cardoso Martins 

Coordenadora do PET-Saúde/Interprofissionalidade 

 IMS/UFBA-UEB-PMVC 

  



ANEXO I – 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA/  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE - PET-

SAÚDE/INTERPROFISSIOANALIDADE  

ANOS LETIVOS 2018 – 2019 

 PROCESSO SELETIVO – ALUNOS BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS EDITAL 01/2018 

1-IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDADO: 

 Nome: _________________________________________________________________________ 

 Curso: ____________________________________________ IES: _________________________  

Matrícula: ___________________________ Período: ___________________________________  

Endereço residencial: ______________________________________________________________ 

____________________________________  E-mail: ____________________________________  

Telefones: resid: ( )_______________________   celular: ( )______________________________  

CPF: ________________________________         RG: ___________________________________  

2- DISPONIBILIDADE DO CANDIDATO:  

Qual sua disponibilidade de horários para o programa (especificar dias e turnos)?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Você tem disponibilidade para participar do Programa:  

( ) Apenas como bolsista     ( )  Apenas como voluntário 

( ) Como bolsista ou voluntário 

3- Numere por ordem de prioridade os cenários de prática que você gostaria de atuar, caso você não 

queria atuar em algum cenário preencha o espaço com o numero Zero (0). 

____ Doenças negligenciadas (sífilis, hanseníase e chagas) 

____ Políticas públicas e cuidados das doenças crônicas (DCNT)- Foco Obesidade 

____  Corpo sujeito: a arte na produção da saúde mental  

____  Controle ambiental e prevenção de acidentes com animais peçonhentos e arboviroses 

____  Educação interprofissional e práticas colaborativas na produção do cuidado integral ao idoso na Atenção Primária 

à Saúde (APS) 

4- Melhor horário para entrevista: 

( ) 06/12/2018 – 14-17:30h      ( ) 08/12/2018 8-11:30h 

( ) 07/12/2018 – 8-11:30h      ( ) 07/12/2018 - 14-17:30h 



5-  INTERESSE DO CANDIDATO:  

Escreva uma breve carta de intenção, explicando seu interesse em participar do PET – Saúde/ 

Inteprofissionalidade: (Apenas 1 página) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Vitória da Conquista, _____ / _____/ ________ 

 Assinatura do candidato: __________________________________________ 



 ANEXO II- TERMO DE COMPROMISSO ESTUDANTE – 

  Eu ________________________________________________________________, aluno 

do curso _________________________________, participante do Programa PET-

SAÚDE/Interprofissionalidade, firmo o presente documento.  

 1. DECLARO que não recebo rendimentos de qualquer natureza e DECLARO não acumular 

bolsa deste programa com bolsa ou auxílio de custo de outro programa CAPES, CNPq, UFBA ou 

outra agência de fomento nacional ou de organismo nacional ou internacional; (apenas para 

estudante bolsista). 2. DECLARO ter disponibilidade de carga horária mínima de 8 horas semanais, 

pelo período de vigência do projeto, incluindo recessos, férias, finais de semana e período noturno. 

3. COMPROMETO-ME a apresentar à Comissão PET-Saúde/Interprofissionalidade, relatório(s) 

mensais sobre o andamento do meu trabalho.  

 Declaro ainda, estar ciente de que a infração a qualquer dos itens deste Termo de 

Compromisso implica no cancelamento dos benefícios. Infração à declaração de rendimento 

acarreta a obrigação de restituir à Instituição toda importância recebida indevidamente em valores 

reajustados conforme legislação vigente. 

 

 _____________________________________ 

 Assinatura 

 

 Vitória da Conquista, ____/_____/2018 

  

  

  

 

 


