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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 (SMS-
PM).  
 

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 e SMS-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 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 PRECEPTORES E ALUNOS 
 

Todos os interessados deverão preencher a ficha de inscrição via Google 

Forms acessando o link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfknmdUMYZ5JCldkDGRUq2nE26

oyU6lFYPgD0MWshClu7Ahwg/viewform 

 
CRITÉRIOS PARA PRECEPTORES (trabalhador da saúde) 
 

 Ser trabalhador da saúde vinculado ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) lotado na rede de atenção à saúde loco-regional e ter disponibilidade de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfknmdUMYZ5JCldkDGRUq2nE26oyU6lFYPgD0MWshClu7Ahwg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfknmdUMYZ5JCldkDGRUq2nE26oyU6lFYPgD0MWshClu7Ahwg/viewform


oito horas semanais para desempenho das atividades em Palmeira das 
Missões/RS. 
 
Documentação: preencher o formulário de inscrição, anexar comprovante de 

vínculo (CNES); carta de intenção em integrar o Programa com até duas laudas 

(neste item será considerado o relato e a integração das intenções para este 

projeto, bem como da participação efetiva nas ações junto ao PET – 

Saúde/Interprofissionalidade (2019/2021). 

 

Eixo Gestão 

• Avaliação e monitoramento em saúde – duas vagas, sendo uma para 
enfermeiro e uma para médico. 

• Organização de serviços de saúde e mudanças no modelo de atenção à 
saúde – duas vagas, sendo uma para assistente social e uma para 
enfermeiro. 

• Gestão do trabalho em saúde - duas vagas, sendo uma para enfermeiro 
e uma para fisioterapeuta.  

 
*Para este eixo os GTs estão formados pelos profissionais que no ato de 

registro e elaboração desta proposta foram credenciados na plataforma de 
inscrições. PORTANTO, no caso de outros profissionais inscritos estes 
permanecerão em banco de cadastro reserva e SOMENTE serão chamados 
mediante desistência do profissional atual, BEM COMO da ciência do Ministério 
da Saúde com a troca de perfil haja vista a exigência do Edital Nº1 (PET-SAÚDE-
2022-2023) em manter a interprofissionalidade e a composição de no mínimo 
três cursos para este eixo.  
 

Eixo Assistência 
 

 Para inscrição neste eixo OBRIGATORIAMENTE (conforme Edital 
Nº1/2022 publicado em 11 de janeiro de 2022/MS/Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde) o profissional do serviço deverá ser 
Nutricionista ou Enfermeiro e ter disponibilidade de oito horas semanais para 
desempenho das atividades. 
 
Documentação: preencher o formulário de inscrição, anexar comprovante de 

vínculo (CNES); carta de intenção em integrar o Programa com até duas laudas 

(neste item será considerado o relato e a integração das intenções para este 

projeto, bem como da participação efetiva nas ações junto ao PET – 

Saúde/Interprofissionalidade (2019/2021). 

 

• Vigilância em saúde e promoção da saúde – duas vagas, sendo uma para 
enfermeiro e uma para nutricionista. 

• Atenção às demandas e os procedimentos eletivos – duas vagas, sendo 
uma para enfermeiro e uma para nutricionista. 

 

 
 



CRITÉRIOS PARA ALUNOS 

 

Eixo Gestão 
 

 Ser aluno dos Cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem ou Nutrição e 
ter disponibilidade de oito horas semanais para desempenho das atividades. 
Documentação: preencher o formulário; anexar comprovante de matrícula; 

carta de intenção em integrar o Programa com até duas laudas acompanhada 

de no mínimo duas referências. 

 

• Avaliação e monitoramento em saúde – oito vagas, sendo uma para o 
Curso de Ciências Biológicas, cinco para o Curso de Enfermagem e 
duas para o Curso de Nutrição. 

• Organização de serviços de saúde e mudanças no modelo de atenção à 
saúde - oito vagas, sendo duas para o Curso de Ciências Biológicas, 
quatro para o Curso de Enfermagem e duas para o Curso de Nutrição. 

• Gestão do trabalho em saúde – oito vagas, sendo uma para o Curso de 
Ciências Biológicas, cinco para o Curso de Enfermagem e duas para o 
Curso de Nutrição. 
 

** No caso do não preenchimento de vaga por aluno de um curso, poderá 
haver disponibilização para aluno de outro curso, desde que os três cursos 
tenham representatividade e haja autorização do Ministério da Saúde para 
mudança no quantitativo já estabelecido no registro do Projeto na Plataforma 
de Inscrições. COM ISSO, contempladas as vagas estipuladas os alunos 
aprovados permanecerão em cadastro reserva para possível preenchimento 
de vagas. Outra situação que poderá ocorrer é a troca de GT, ou seja, 
realizadas as avaliações se obtivermos mais aprovados para um GT que outro 
o aluno poderá ser realocado (se concordar), respeitando o quantitativo 
estipulado para cada curso. 

 
 

Eixo Assistência 

  

Para inscrição neste eixo e GTs os alunos obrigatoriamente devem estar 
matriculados nos Curso de Enfermagem ou Nutrição e estar nos últimos dois 
anos do Curso.  

 

Documentação: preencher o formulário e anexar comprovante de matrícula 

(últimos dois anos do curso de Enfermagem e/ou Nutrição); carta de intenção em 

integrar o Programa com até duas laudas acompanhada de no mínimo duas 

referências. 

 

• Vigilância em saúde e promoção da saúde – oito vagas, sendo quatro 
vagas para o Curso de Enfermagem e quatro vagas para o Curso de 
Nutrição. 



• Atenção às demandas e os procedimentos eletivos – oito vagas, sendo 
quatro vagas para Curso de Enfermagem e quatro vagas para o Curso de 
Nutrição. 

 

***Contempladas as vagas os alunos aprovados permanecem em 
banco/cadastro reserva para suprir futuras vagas/trocas. 

 

 

ENTREVISTAS 
 

 As entrevistas serão agendadas em grupo de até seis pessoas, sendo a 
data e local informados pelo e-mail disponível no formulário de inscrição. Terão 
duração máxima de 30 minutos e serão realizadas pelos docentes que redigiram 
a proposta aprovada pelo edital. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

 

PRECEPTORES (trabalhadores da saúde) 
 

 Para carta de intenção serão avaliados os seguintes aspectos: a 
capacidade de articulação do candidato diante da temática junto a sua prática 
diária; redação; formatação; experiências prévias e referências mencionadas – 
PESO 5,0. 

Para entrevista serão consideradas os seguintes aspectos: a capacidade 
de dialogicidade sobre o tema; atuar no território de interesse da proposta 
aprovada e disponibilidade de tempo para realização das atividades do programa 
- PESO 5,0. 
 

 Serão considerados aprovados os candidatos com nota igual ou superior 
a 7,0. 
 

ACADÊMICOS 
 

Para a carta de intenção os seguintes aspectos serão avaliados: a 
capacidade do candidato articular a temática do programa/eixo com a futura 
prática profissional no SUS, redação do texto, formatação do arquivo, 
descrição e articulação das suas experiências com o tema da 
Interprofissionalidade, realização da Disciplina - trabalho interprofissional e 
práticas colaborativas em saúde e referências bibliográficas - Peso 5,0. 

Para entrevista serão consideradas os seguintes aspectos: a capacidade 
de dialogicidade sobre o tema; a disponibilidade de tempo e ter realizado a 
Disciplina Complementar de Graduação em Interprofissionalidade e trabalho 
colaborativo em saúde - PESO 5,0. 
 

 Serão considerados aprovados os candidatos com nota igual ou superior 
a 7,0. 
 
 
 
 



VIGÊNCIA E BOLSAS 
 
 O programa terá duração de 12 meses a contar do dia 01 de agosto de 
2022 até 31 de julho de 2023. Após o cadastro na plataforma SIGPET - Saúde 
as bolsas serão pagas de acordo com a modalidade IC em conformidade com a 
RN-015/2013 para os bolsistas alunos e de acordo com o nível CNPq ATP “A” 
em conformidade com a RN-016/2010 para os bolsistas preceptores.  
 
 

VOLUNTÁRIOS 
 
 Todos os alunos da UFSM – Campus Palmeira das Missões estão 
convidados a inscreverem-se como voluntários no Programa, cada GT 
disponibiliza duas vagas para voluntários. Em caso de intenção voluntária o 
aluno deverá enviar para o e-mail fernanda.sarturi@ufsm.br nome completo, 
curso, semestre e informar o GT de interesse. 
 

 

CRONOGRAMA 

 

DATA ATIVIDADE 

23/06/22 
 

Abertura das inscrições 

29/06/22 
 

Encerramento das inscrições 

30/06/22 
 

Lista das inscrições homologadas (página do campus) e 

agendamento das entrevistas via e-mail 

04,05 e 

06/07/22 
 

Realização das Entrevistas 

07/07/22 
 

Lista dos pré-selecionados (página do campus) 

07 e 08/07/22 
 

Envio de recursos por e-mail (fernanda.sarturi@ufsm.br) 

11/07/22 
 

Análise dos recursos 

12/07/22 
 

Lista final de aprovados e dos voluntários (se houver) 

(página do campus) 

13 e 14/07/22 
 

Entrega dos documentos para cadastro 

18 e 19/07/22 
 

Cadastro na plataforma  

20/07/22 
 

Reunião geral de boas-vindas seguida do encontro por GT 

para planejamento/organização 

01/08/22 Início das atividades PET-Saúde: Gestão e Assistência 

 
 

Coordenação PET-Saúde: Gestão e Assistência 

mailto:fernanda.sarturi@ufsm.br

