
EDITAL  DE  SELEÇÃO  DE  BOLSISTAS  E  VOLUNTÁRIOS/AS PET  EDUCAÇÃO  
INTERPROFISSIONAL  EM  SAÚDE  (EIPS) - SOMENTE  PARA  OS  CURSOS  DE  
EDUCAÇÃO  FÍSICA, SAÚDE COLETIVA  E  SERVIÇO  SOCIAL  

 

A Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral, em conformidade com a Portaria n. 
313 de 30 de outubro de 2018, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde do Ministério da Saúde, que homologou o resultado do processo de seleção 
dos projetos que se candidataram ao Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde-PET/Interprofissionalidade 2018, definido pelo edital SGTES/MS nº 10, de 23 
de julho de 2018, torna públicas as normas gerais para seleção de estudantes 
bolsistas e voluntários para o quadro do PET-Saúde/ Interprofissionalidade 
Paranaguá: 

 

1 - DESCRIÇÃO 

1.1 O Programa Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde) é uma estratégia 
que busca ações para a transformação da formação profissional em saúde, com maior 
integração entre ensino, serviço e comunidade. Para essa edição foi priorizado o tema 
da Educação Interprofissional (EIP), uma estratégia educacional com comprovada 
evidência para melhorar a qualidade da atenção à saúde.  

1.2 O objetivo geral do PET-Saúde/Interprofissionalidade é construir mudanças 
curriculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais para todos os cursos de 
graduação na área da saúde, alinhadas aos princípios da interprofissionalidade, 
interdisciplinaridade e intersetorialidade, como fundamentos da mudança, na lógica 
da formação dos profissionais e na dinâmica da produção do cuidado em saúde 

1.3 O Projeto PET-Saúde/Interprofissionalidade Paranaguá atuará junto aos serviços 
da  rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde do  município  de  Paranaguá 
- PR e terá duração de até 24 meses.  

1.4 Serão  ofertadas  até  18  (dezoito) bolsas mensais de R$400,00  por  até  24  
meses (ou durante  vigência  do  projeto), mais até 6 (seis) vagas  para estudantes  
voluntários, que  ficarão  na  condição  de suplentes  das  bolsas,  em caso  de  
substituição. 

1.5 O processo de seleção seguirá o cronograma presente no ANEXO I deste edital. 

 

2 - DOS OBJETIVOS  



2.1 Possibilitar a vivência interprofissional de estudantes de Educação Física, Saúde 
Coletiva e Serviço Social entre ensino e serviços do SUS na rede de Paranaguá/PR  

2.2 Estimular o trabalho interprofissional em saúde por meio de equipes de tutoria  
interdisciplinares, compostas por estudantes, preceptores dos serviços e docentes.  

 

3 - DAS VAGAS 

3.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de até 18 (dezoito) vagas para 
estudantes bolsistas de graduação e até 6 (seis) vagas para estudantes voluntários, 
conforme distribuição no quadro abaixo:  

CURSO NÚMERO DE VAGAS 
BOLSISTAS 

NÚMERO DE VAGAS 
VOLUNTÁRIOS 

Educação Física 4 a 8 até 2 

Saúde Coletiva 4 a 8 até 2 

Serviço Social 4 a 8 até 2 

 

3.2 É possível a concessão de bolsa ao estudante voluntário, em caso de 
desligamento ou desistência de estudante bolsista, respeitando a ordem decrescente 
de classificação no processo seletivo.  

 

4 - DAS INSCRIÇÕES  

4.1 As inscrições ocorrerão no período de 29 de novembro a 03 de dezembro de 2018 
(23:59h), por meio do link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJDP975uSquv2jjBM9RyTWInj_Bwg5u
CNx6xBu32-k76m-7w/viewform?vc=0&c=0&w=1 . 

4.2 Para solicitar a inscrição, o candidato deve preencher os seguintes requisitos:  

a) Estar regularmente matriculado nos cursos da UFPR Litoral listados neste Edital; 

b) Ter, pelo menos, dois anos de graduação a cursar;  

c) Não ser bolsista de qualquer outro programa, durante o recebimento da bolsa do 
PET-Saúde (IC,  Extensão,  Monitoria  ou  outros  PET). A única possibilidade de 
acúmulo é com PROBEM, para estudantes com vulnerabilidade sócio-econômica. 

d) Ter disponibilidade para dedicar-se, no mínimo 08 (oito) horas semanais às 
atividades do programa;  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJDP975uSquv2jjBM9RyTWInj_Bwg5uCNx6xBu32-k76m-7w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJDP975uSquv2jjBM9RyTWInj_Bwg5uCNx6xBu32-k76m-7w/viewform?vc=0&c=0&w=1


e) Ter disposição e interesse por atividades de campo, como pesquisa na 
comunidade, visitas, estágios, inspeções, acompanhamento de práticas, participação 
em grupos de discussão, reuniões, webinários, webconferências, organização de 
eventos, dentre outras.  

f) Ter disponibilidade para participar das atividades realizadas no município de 
Paranaguá-PR. 

g) Disponibilidade  de  início  imediato  e  sem  interrupção  de  atividades  durante  o  
período  de  férias  escolares (dezembro de 2018 a março de 2019 e períodos 
subsequentes). 

4.3 Aos candidatos são necessários anexar no ato da inscrição os seguintes 

documentos em formato PDF (enviar para o email petufprlitoral@gmail.com):  

a) Carta de apresentação, defendendo sua candidatura a uma das bolsas;  

b) Currículo no formato Lattes ou Vitae; 

c) Comprovante de Matrícula e histórico escolar; 

d) Cópia do CPF e RG; 

e) Comprovante de Endereço.  

4.4 As inscrições são gratuitas. 

 

5 - DAS ATRIBUIÇÕES 

5.1 São atribuições dos acadêmicos participantes do PET-
Saúde/Interprofissionalidade Paranaguá: 

a) Zelar pela qualidade acadêmica do PET-Saúde/Interprofissionalidade 
Paranaguá;  

b) Participar de todas as atividades programadas pelos tutores, preceptor e 
coordenação, incluindo ações de ensino, pesquisa e extensão;  

c) Dedicação  semanal  de  no  mínimo  08  horas  semanais,  com  atividades  
tanto  na  UFPR  Litoral, quanto atividades  de  campo  na  rede  SUS  de  
Paranaguá, supervisionadas  e  de  acordo  como  os  horários disponibilizados  
pelos  preceptores,  desde  que  não  interfiram  nos  horários  de  aulas; 

d) Participação obrigatória no PETICH, a ser ofertado a partir do 1º semestre de 
2019 nas quartas-feiras, das 14 às 18 horas;  

e) Manter bom rendimento acadêmico no curso de graduação e nas atividades 
específicas do Projeto;  

f) Publicar ou apresentar em evento de natureza científica, trabalho acadêmico, 
relatos de experiência, e demais produções durante a vigência da vinculação 
ao programa, individualmente ou em grupo, fazendo referência à condição de 



bolsista ou voluntário do PET-Saúde/Interprofissionalidade Paranaguá nas 
publicações e trabalhos apresentados;  

g) Apresentar relatório semestral das atividades realizadas;  

h) Participação  nas  reuniões  das  equipes,  tanto  no  município  de  Paranaguá,  
quanto  na  UFPR  Litoral. 

i) Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso, assinado 
junto à coordenação do PET-Saúde/Interprofissionalidade Paranaguá caso 
selecionado. 

5.2 Cabe  destacar  que  a  UFPR  não  será  responsável  pelo  transporte  para  as  
atividades  de  campo  em Paranaguá,  ou  em  atividades  na  sede  da  UFPR  Litoral,  
sendo  responsabilidade  de  cada  um  o transporte e seus respectivos custos. 

5.3 A  participação  nas  atividades  propostas  é  obrigatória,  mediante  assinatura  
de  termo  de  compromisso, e  com  frequência  enviada  ao  Ministério  da  Saúde  
por  meio  de  relatórios  mensais.  A  ausência  não justificada  nas  atividades  do  
projeto por  mais  de  duas  vezes  ensejará  o  desligamento  do  discente e sua 
substituição por  um  suplente.    

 

6 - DA BOLSA  

6.1 Os estudantes que forem contemplados como estudantes bolsistas do PET-
Saúde/Interprofissionalidade Paranaguá receberão, mensalmente, uma bolsa que 
terá como valor mínimo o valor da Bolsa de Iniciação Científica, modalidade IC, em 
conformidade ao Anexo III da RN-017/2006 CNPq, repassada diretamente pelo 
Ministério da Saúde através de uma conta própria do Programa;  

6.2 Os estudantes bolsistas e voluntários farão jus a um certificado de participação 
no PET-Saúde/Interprofissionalidade Paranaguá.  

 

7 - SELEÇÃO DE ESTUDANTES 

7.1 O Processo Seletivo constará das seguintes etapas:  

a) Entrevista, com valor máximo de 7,0 pontos;  

b) Análise do Curriculum Vitae, com valor máximo de 3,0 pontos, conforme Anexo II 
deste edital; 8.  

7.2 A entrevista será baseada nos seguintes tópicos programáticos:  

a) Interesse e disponibilidade de participação no PET-Saúde/Interprofissionalidade;  

b) Interesse pelas temáticas do Projeto PET-Saúde/Interprofissionalidade 2018; 

c) Defesa de sua trajetória acadêmica.  

7.3 As entrevistas serão realizadas no dia 06 de dezembro, na UFPR Litoral, Sala 
15B, às 8:00 horas. 



7.4 Serão classificados os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 5,0 (cinco), 
obtidas da soma das notas das duas etapas do processo seletivo;  

7.5 Serão contemplados com a bolsa os primeiros dezoito estudantes que obtiverem 
maior pontuação, sendo os demais classificados voluntários, de acordo com o número 
de vagas. 

7.6 O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado a partir do 
dia 10 de Dezembro de 2018 no endereço http://www.litoral.ufpr.br/portal/ 

7.7 Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios de desempate, na 
seguinte ordem: 

a) Maior idade;  

a) Maior nota na entrevista;  

b) Participação como voluntário em projetos de pesquisa, ensino e extensão. 

 

8 - DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

8.1 O acompanhamento e avaliação periódica do estudante serão feitos pelos tutores, 
preceptores e coordenação do Projeto, durante todas as atividades previstas, onde 
será avaliada a assiduidade, pontualidade e a participação e envolvimento nas 
atividades;  

8.2 Os estudantes que não tiverem bom desempenho em qualquer etapa no 
desenvolvimento de seu plano de trabalho poderão ser desligados e substituídos a 
qualquer momento no decorrer do período de execução do PET Saúde;  

8.3 O estudante deverá preencher a folha de frequência e as atividades 
desenvolvidas, assinada por ele e pelo tutor acadêmico ou preceptor, apresentando-
a a Coordenação até o dia 20 de cada mês.  

 

9 - DOS PRODUTOS  

9.1 Como produto das atividades do PET-Saúde/Interprofissionalidade Paranaguá, os 
estudantes deverão apresentar como produto:  

a) Relatório semestral de campo com as informações acerca das atividades 
desenvolvidas; 

b) Publicação ou apresentação em evento de natureza científica, trabalho acadêmico, 
relato de experiência, revisão sistemática, aplicativos entre outros produtos 
individualmente ou em grupo, fazendo referência à sua condição de bolsista ou 
voluntário no PET-Saúde/interprofissionalidade de Paranaguá-PR;  

9.2 Os dados/resultados advindos das Pesquisas realizadas pelo grupo do PET-
Saúde/Interprofissionalidade Paranaguá serão pertencentes à Universidade Federal 
do Paraná e à Secretaria Municipal de Saúde de Paranaguá-PR e os mesmos só 
poderão ser divulgados com prévia autorização da Coordenação do PET-

http://www.litoral.ufpr.br/portal/


Saúde/Paranaguá, após acordo com os Tutores e Preceptores. Qualquer 
publicação/produto deverá ser em co-autoria com tutores/preceptores e sempre 
mencionando o Ministério da Saúde como financiador da bolsa.  

 

10 - DO DESLIGAMENTO  

10.1 O estudante será desligado do grupo nos seguintes casos:  

a) Conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono do curso de 
graduação;  

b) Desistência;  

c) Rendimento acadêmico insuficiente;  

d) Reprovação em pelo menos em uma disciplina, após seu ingresso no PET-
Saúde/Interprofissionalidade Paranaguá;  

e) Descumprimento das atribuições previstas neste Edital; e  

g) Prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do PET-
Saúde/Interprofissionalidade Paranaguá.  

9.2 Se o estudante, sem justificativa fundamentada, abandonar o projeto ou faltar às 
atividades previstas pelo Programa, caberá a ele ressarcir aos Cofres da 
União/Ministério da Saúde os valores recebidos indevidamente, atualizados 
monetariamente. Nesta situação, o aluno não fará jus à certificação. 

a) Considera-se justificativa fundamentada, a apresentação de atestados médicos, e 
desligamento por motivos previstos nas letras “a”, “b”, “c” e “d” do item 9 deste edital. 

 

10 - DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  

10.1 A comissão de seleção dos estudantes será composta pela Coordenação, 
Tutores e Preceptores do PET-Saúde/Interprofissionalidade Paranaguá.  

 

11 - DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

11.1 Os casos omissos deste edital serão analisados pelo Comitê Gestor do PET-
Saúde/Interprofissionalidade Paranaguá composto pela Coordenação do programa, 
em conjunto com os Tutores do Programa.  

11.2 Ao inscrever-se neste processo seletivo o candidato estará reconhecendo sua 
aceitação das normas estabelecidas neste Edital. 

11.3 NÃO  HÁ  GARANTIA  DO  PAGAMENTO  DA  BOLSA,  ESTA  DEPENDERÁ  
DA LIBERAÇÃO  DE  RECURSOS  DO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE,  QUE  MUITAS  
VEZES  DEMORA MESES.  

11.4 Este edital contém anexos. 



 

Matinhos, 29 de novembro de 2018 

 

 

Coordenação do Projeto PET-Saúde/Interprofissionalidade UFPR Litoral/Paranaguá 

 

 

 

  



ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 29/11/2018 a 03/12/2018 

Divulgação dos candidatos aptos à 
entrevista  

04/11/2018 

Processo Seletivo 05/12/2018 

Divulgação dos resultados até 10/12/2018 

Reunião de equipe 12/12/2018 

 

 

 

 

  



ANEXO II 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

ITEM AVALIADO PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

OBSERVAÇÕES 

Monitoria (iniciação 
à docência ou em 
projeto de 
extensão) 

1,0 ponto por 
semestre 
completo 

  

Bolsa de iniciação 
científica 

0,5 ponto por 
semestre 

  

Participação em 
grupos de pesquisa 

0,5 ponto por 
projeto 

  

Participação em 
projetos de 
extensão 

0,5 ponto por 
projeto 

  

Trabalhos 
apresentados em 
eventos 

1,0 ponto por 
trabalho 

  

Participação em 
eventos 

0,1 ponto por 
evento 

  

Total 3,0 pontos   

 


