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EDITAL UFMS/PROGRAD Nº 294, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE – PET SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE 2018 – 

2019 
 

 A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio do Pró-Reitor 
de Graduação, no uso de suas atribuições legais, de acordo com os termos da Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, da Lei nº 11.129, de 30 de junho 
de 2005; do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011; das Portarias Interministeriais MS/MEC nº 
421e nº 422, de 3 de março de 2010, e nº 1.127, de 6 de agosto de 2015; da Portaria de 
Consolidação GM/MS nº 02, de 28 de setembro de 2017 - Anexo XL (Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde); e da Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 (Política 
Nacional de Atenção Básica); e o Edital MS/SGTES nº 10, de 23 de julho de 2018 - seleção para o 
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde Pet-Saúde/Interprofissionalidade - 2018/2019, 
torna pública a abertura de inscrições para estudantes interessados em participar do processo 
seletivo para bolsistas e voluntários do Programa Pet-Saúde/Interprofissionalidade. 

 
1. Do Objeto 
1.1. O Pet-Saúde/Interprofissionalidade tem como pressupostos as mudanças Curriculares 
alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para todos os Cursos de graduação na área 
da saúde, bem como a qualificação dos processos de integração ensino-serviço-comunidade de 
forma articulada entre o Sistema Único de Saúde e as instituições de ensino; e a articulação com 
projetos do Ministério da Saúde e Ministério da Educação e/ou outros projetos de âmbito local ou 
regional relacionados à integração ensino-serviço-comunidade. Caracteriza-se como instrumento 
para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho e 
vivências direcionadas aos estudantes dos Cursos de graduação na área da saúde, de acordo com 
as necessidades do SUS, tendo em perspectiva a qualificação das ações e serviços de saúde 
oferecidos à população. 

 
2. Dos Cenários de Prática 
2.1. As atividades do Pet-Saúde/Interprofissionalidade serão desenvolvidas nos cenários de prática 
em unidades de saúde do município de Campo Grande (MS) como: 
a) Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF);  
b) Unidades Básicas de Saúde (UBS); 
c) Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB); e 
d) Coordenadoria de Atenção Básica, na Secretaria Municipal de Saúde Pública.  
2.2. O desempenho dos estudantes será avaliado periodicamente segundo os critérios de avaliação 
do Pet-Saúde/Interprofissionalidade e, em caso de não cumprimento das suas atribuições, serão 
desligados do Programa. 

 
3. Dos Requisitos 
3.1. Poderão se inscrever os estudantes de graduação da UFMS que preencherem os requisitos 
listados abaixo: 
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a) não estar, no ano letivo de 2019, cursando o último ano do Curso;  
b) possuir disponibilidade de, no mínimo, oito horas semanais, sendo que destas, quatro horas 
devem ser disponíveis às sextas-feiras no período matutino, para execução das atividades sem 
prejuízo das atividades curriculares, conforme Plano de Trabalho a ser definido em conjunto com 
o/a o tutor (a) e preceptor (a); 
c) não estar em cumprimento de sanção disciplinar; 
d) não ser beneficiário de bolsa concedida pela UFMS ou por qualquer outro órgão de fomento;  
e) estar regularmente matriculado, em 2018 e 2019, em Curso de graduação, conforme tabela 
abaixo: 

Curso Unidade 
Ciências Biológicas - Bacharelado Inbio 

Educação Física – Bacharelado Faed 
Enfermagem Inisa 

Farmácia Facfan 
Fisioterapia Inisa 

Medicina Famed 
Medicina Veterinária Famez 

Nutrição Facfan 
Odontologia Faodo 

Psicologia Fach 
 

3.2. Os estudantes voluntários estarão sujeitos aos mesmos requisitos de ingresso dos bolsistas. 
3.3. Os estudantes voluntários terão prioridade na substituição de bolsista, desde que preencham 
os requisitos para ingresso no PET-Saúde/Interprofissionalidade à época da substituição. 

 
4. Das vagas 
4.1. Serão ofertadas trinta vagas para bolsistas e trinta para voluntários, conforme tabela abaixo: 

Curso Unidade Bolsista Voluntário 
Ciências Biológicas - Bacharelado Inbio 3 3 

Educação Física – Bacharelado Faed 3 3 
Enfermagem Inisa 3 3 

Farmácia Facfan 3 3 
Fisioterapia Inisa 3 3 

Medicina Famed 3 3 
Medicina Veterinária Famez 3 3 

Nutrição Facfan 3 3 
Odontologia Faodo 3 3 

Psicologia Fach 3 3 
Total 30 30 

 
5. Do Valor da Bolsa 
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5.1. Os valores das bolsas para estudantes do PET-Saúde/Interprofissionalidade terão como 
referência as Bolsas de Iniciação Científica, modalidade IC, em conformidade com a RN-015/2013 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

 
6. Das Inscrições 
6.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste Edital. 
6.2. As inscrições serão realizadas somente on-line no Sistema de Informação de Projetos da UFMS 
(SIGProj), http://sigproj.ufms.br, entre os dias 2 e 4 de dezembro de 2018 conforme este Edital. 
6.3. No ato da inscrição o candidato deverá anexar, no SIGProj, o termo de compromisso e 
responsabilidade (Anexo I) devidamente assinado. 
6.4. O candidato que falsificar informações será eliminado do processo seletivo.  

 
7. Do Processo Seletivo 
7.1. A Comissão do processo seletivo será conduzida pelos docentes tutores dos Grupos de Trabalho 
do Pet-Saúde/Interprofissionalidade indicados pelo Pró-Reitor de Graduação por meio de Instrução 
de Serviço. 
7.2. O processo seletivo será composto de duas etapas:  
7.2.1. A primeira etapa dar-se-á pela avaliação presencial, de caráter eliminatório, que será realizada 
por meio de prova escrita, com três questões discursivas com valor total de dez pontos, sendo 
considerado aprovado para a etapa seguinte o candidato que atingir, no mínimo, sete pontos. 
7.2.2. A bibliografia pertinente à prova escrita encontra-se descrita no Anexo II deste Edital. 
7.2.3. O candidato deverá comparecer meia hora antes do horário de início, munido de documento 
de identificação com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha. 
7.2.4. A segunda etapa dar-se-á por uma entrevista agendada, de caráter classificatório, com valor 
total de cinquenta pontos. 
7.3. A correta informação do e-mail pessoal, bem como o acesso à convocação e o 
comparecimento em tempo hábil, é de única e exclusiva responsabilidade do candidato. 
7.4. O resultado final do candidato corresponderá à somatória da primeira etapa e da segunda 
etapa. 
7.5. Aplicar-se-á, caso necessário, como critério de desempate, a maior pontuação da entrevista. 
7.6. Será eliminado o candidato que: 
a) não comparecer ou se ausentar da prova escrita ou entrevista; 
b) deixar de entregar o termo de compromisso e responsabilidade, devidamente assinado, no ato 
da inscrição; e 
c) atingir a pontuação final inferior a sete pontos. 

 
8. Da Classificação  
8.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontuação final. 
8.2. Para os estudantes dos Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia 
e Medicina, os três primeiros candidatos classificados, de cada Curso, preencherão as três vagas 
de bolsistas, e os três candidatos subsequentes, de cada Curso, preencherão as três vagas de 
voluntários. 
8.3. Para os Cursos de Ciências Biológicas – Bacharelado, Educação Física – Bacharelado, Medicina 
Veterinária e Psicologia, os três primeiros candidatos classificados, de cada Curso, preencherão as 
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três vagas de bolsistas e os três candidatos subsequentes, de cada Curso, preencherão as três 
vagas para voluntários. 

 
9. Disposições Gerais 
9.1. Nos casos em que não seja preenchido o total de vagas de estudantes voluntários por Curso, 
estas serão distribuídas de acordo com a classificação geral dos inscritos, independente do Curso. 
9.2. O início das atividades para os estudantes selecionados será a partir do resultado final, por 
um período máximo de vinte e quatro meses. 
9.3. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Graduação, ouvida a 
Comissão do processo seletivo. 
 
10. Cronograma 

Etapa Data Horário Local 

Inscrições 2 a 4/12 
Até às 23h59min 

do dia 4/12 
(horário do MS) 

http://sigproj.ufms.br 

Prova escrita 6/12 17h30min às 
19h30min 

Sala de aula 7, térreo, 
Unidade 12 

Resultado da Prova Escrita e 
agendamento das entrevistas 

10/12 - Sala de aula 7, térreo, 
Unidade 12 

Recurso da Prova Escrita 11/12 
Até às 23h59min 

do dia 11/12 
(horário do MS) 

Para a comissão do processo 
seletivo no e-mail: 

Arthur.medeiros@ufms.br  

Entrevista 13/12 

8h às 17h 
(de acordo com o 

agendamento 
realizado) 

Unidade 12 

Publicação dos Resultados 14/12 
 
- Divulgação por Edital  

Prazo para Recursos 17/12 
Até às 23h59min 

do dia 17/12 
(horário do MS) 

Para a comissão do processo 
seletivo no e-mail: 

Arthur.medeiros@ufms.br 

Publicação do Resultado Final 18/12 - 
Divulgação por Edital na 

página da Prograd: 
www.prograd.ufms.br  

 
 

  
 

RUY ALBERTO CAETANO CORRÊA FILHO 
EDITAL PROGRAD Nº 294, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018. 

ANEXO I – TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
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Eu.................................................................................................................................................

.  

aluno do Curso de graduação em 

..................................................................................................,  

com RGA nº........................................., ao me candidatar ao Processo Seletivo para participar 

do Pet-Saúde/Interprofissionalidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,  em 

Campo Grande/MS, declaro estar ciente que: 

 

a) minha participação no projeto, tanto na condição de bolsista, quanto na condição de 

voluntário (a) está condicionada à minha disponibilidade de participar em todas às 

sextas-feiras, no período matutino, no primeiro e segundo semestre do ano letivo de  

2019; 

b) em sendo aprovado, na condição de bolsista, não poderei possuir outra bolsa de 

projetos de pesquisa, ensino, extensão ou outros tipos de bolsa concomitante;  

c) deverei estar disponível para as reuniões do grupo PET, que poderão ocorrer fora do 

horário de aulas, conforme a necessidade do projeto;  

d) este projeto tem duração de doze meses, e que, portanto, deverei estar disponível 

para a participação das atividades previstas, inclusive nos períodos de férias e recesso 

acadêmicos;  

e) No ano letivo de 2019 não estarei matriculado no último ano do Curso; 

f) deverei dedicar oito horas semanais para as atividades do projeto; 

 

Campo Grande/MS, ___ de dezembro de 2018. 

 

Assinatura do candidato  
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EDITAL PROGRAD Nº 294 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018. 
ANEXO II – BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA ESCRITA 

 
 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Marco para Ação em Educação Interprofissional e Prática 
Colaborativa. p. 12-22. 2010. Disponível em: 
http://www.paho.org/bra/images/stories/documentos/marco_para_acao.pdf%20. 
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