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EDITAL UFMS/PROGRAD Nº 306, DE 29 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 421 e 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 retificação do Edital Prograd nº 
294/2018, de abertura de inscrições para estudantes interessados em participar do processo 
seletivo para bolsistas e voluntários do Programa Pet-Saúde/Interprofissionalidade. 

 
Alterar o item 6.3 do edital 
 
PARA QUE CONSIDERE: 
6.3. No ato da inscrição o candidato deverá anexar no SIGProj: 
a) termo de compromisso e responsabilidade devidamente preenchido e assinado; 
b) cópia do documento oficial de identidade e do CPF; e 
c) histórico Escolar Atualizado de 2018-2.  
 
E NÃO COMO CONSTOU: 
6.3. No ato da inscrição o candidato deverá anexar, no SIGProj, o termo de compromisso e 
responsabilidade (Anexo I) devidamente assinado. 
 
 
Alterar o ANEXO I – TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
 
PARA QUE CONSIDERE: 

ANEXO I – TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
 

 
Eu........................................................................................................................... ......................  

aluno do Curso de graduação em ............................................................................................., 

com RGA nº........................................., RG............................., CPF............................., ao me 

candidatar ao Processo Seletivo para participar do Pet-Saúde/Interprofissionalidade da 
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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 vinte e quatro 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 

 
 
E NÃO COMO CONSTOU: 

ANEXO I – TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
 

 
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;  
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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 
 
 

 
 

RUY ALBERTO CAETANO CORRÊA FILHO, 
Pró-Reitor de Graduação. 
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