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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS/AS PET EDUCAÇÃO 

INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE (EIPS) 

DESCRIÇÃO - 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. A Atuação ocorre 

junto aos serviços da rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de 

Paranaguá – PR, envolvendo 12 profissionais do SUS de diferentes áreas de formação; 6 docentes do setor 

litoral dos cursos de Educação física, Serviço Social e Saúde coletiva; e 18 estudantes dos três cursos 

mencionados. 

BOLSA- O valor da bolsa é de R$400,00 iniciou em julho de 2020 e finaliza em abril de 2021.  

CARGA HORÁRIA: O estudante deve cumprir 8h semanais, sendo 4 horas em programas do SUS em 

Paranaguá. Durante a pandemia, a carga horária total será de forma remota. 

VAGAS - Esta seleção destina-se ao preenchimento de 1 vaga (bolsista) e 2 vagas (voluntariado) que 

devem ser ocupadas por estudantes de Saúde coletiva, Educação física ou Serviço Social. É possível a 

concessão de bolsa ao estudante voluntário, em caso de desligamento ou desistência de estudante bolsista, 

respeitando a ordem de classificação no processo seletivo. 

REQUISITOS- Para solicitar a inscrição, o candidato deve preencher os seguintes requisitos: a) estar 

regularmente matriculado nos cursos da UFPR Litoral listados neste Edital; b) não ser bolsista de qualquer 

outro programa (exceto PROBEM), durante o recebimento da bolsa do PET-Saúde (IC, Extensão, 

Monitoria ou outros PET); c) ter disponibilidade para dedicar-se, no mínimo 08 (oito) horas semanais, às 

atividades do programa; d) 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; e) ter 

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

disponibilidade de início imediato e sem interrupção de atividades durante o período de férias escolares; 

e) possuir acesso à internet, computador e habilidades básicas com navegação na internet e redes sociais. 

OBS: As atividades presenciais mencionadas no edital só serão realizadas após o fim do 

distanciamento social, que está ocorrendo por conta do COVID-19. 

INSCRIÇÕES: Até dia 26/06/2020 pelo https://forms.gle/mU9NNibZcgk9kgVa8  

ENTREVISTA: Caso seja pré-selecionado(a) haverá entrevista de forma remota na tarde de 29/06/2020. 

Horário e link de acesso para entrevista serão informados por e-mail previamente. 

Matinhos, 21/06/2020 
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