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 Aprovado pelo Diário Oficial da União (DOU) em 10 de junho de 2022 o 
Programa de Educação pelo Trabalho (PET) – Saúde: Gestão e Assistência 
(2022-2023) torna público a seleção de bolsistas para execução do Programa 
pela Universidade Federal de Santa Maria - Campus Palmeira das Missões/RS 
(UFSM-PM) e Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira das Missões. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
 O PET-Saúde: Gestão e Assistência (2022-2023) visa ações de educação 
pelo trabalho para a saúde visando ao fortalecimento do processo de integração 
ensino-serviço-comunidade de forma articulada entre o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e as Instituições de Ensino Superior (IES), a fim de promover a preparação 
de futuros profissionais da saúde para atuação colaborativa em eixos vinculados 
à gestão em saúde e assistência à saúde.  

Com duração de 12 meses a 10ª Edição a ser implementada na UFSM-
PM tem como objetivo implementar e fortalecer as ações de formação pelo 
trabalho no SUS, qualificando recursos humanos em todos os níveis de atenção 
à saúde para atuação colaborativa junto à organização de fluxos e itinerários 
ampliados de gestão e assistência. Considerando a aprovação do projeto via 
Edital/publicação no DOU em 10 de junho de 2022, este edital torna público que 
as ações estão divididas em dois eixos, compostos por cinco Grupos de 
Aprendizagem Tutorial (GT) a saber - Eixo Gestão: Avaliação e monitoramento 
em saúde; Organização de serviços de saúde e mudanças no modelo de atenção 
à saúde e; Gestão do trabalho em saúde - Eixo Assistência: Vigilância em 
saúde e promoção da saúde e Atenção às demandas e os procedimentos 
eletivos. Os GTs são formados por dois tutores (professores), dois preceptores 
(trabalhadores do serviço) e oito acadêmicos.  

Considerando o disposto acima este edital define: 
 
INSCRIÇÕES PARA TUTORES (Docentes) 
 

Todos os interessados deverão encaminhar para o e-mail 
fernanda.sarturi@ufsm.br os documentos solicitados.  
 
CRITÉRIOS PARA TUTORES  
 
 Para inscrição nos Eixos Gestão e Assistência os docentes deverão estar 
vinculados aos Cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem ou Nutrição da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Campus Palmeira das 
Missões/RS ter disponibilidade de oito horas semanais para desempenho das 
atividades de ensino e extensão propostas. 
 
Documentação: currículo lattes e comprovante de participação na elaboração 
da proposta de projeto aprovada.  

mailto:fernanda.sarturi@ufsm.br


 
Eixo Gestão 

• Avaliação e monitoramento em saúde - duas vagas docentes. 
• Organização de serviços de saúde e mudanças no modelo de atenção à 

saúde - duas vagas docentes. 
• Gestão do trabalho em saúde - duas vagas docentes. 

 
 
Eixo Assistência 

• Vigilância em saúde e promoção da saúde - duas vagas docentes. 
• Atenção às demandas e os procedimentos eletivos - duas vagas 

docentes. 
 

 
Ao enviar o e-mail para inscrição o candidato deverá anexar os 

documentos solicitados e manifestar o eixo de interesse conforme construção do 
projeto. 
 
VIGÊNCIA E BOLSAS 
 
 O programa terá duração de 12 meses a contar do dia 01 de agosto de 
2022. Após o cadastro na plataforma SIGPET - Saúde as bolsas serão pagas de 
acordo com o nível CNPq ATP “A” em conformidade com a RN-016/2010. 
 
CRONOGRAMA 
 

INSCRIÇÕES 22/06/2022 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 23/06/2022 

ENVIO DE RECURSOS 24/06/2022 

ANÁLISE DOS RECURSOS 25/06/22 

RESULTADO FINAL 27/06/2022 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

Profª. Drª. Fernanda Sarturi – Coordenadora do PET-Saúde: Gestão e 
Assistência. 


