
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DISCENTES DE CURSO DE GRADUAÇÃO

EM NÍVEL SUPERIOR REGULARMENTE MATRICULADOS PARA EDITAL Nº01/2022

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI CAMPUS CENTRO-OESTE DONA

LINDU

VINCULADO AO PET-Saúde: Gestão e Assistência - 2022/2023.

A Diretoria do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde

de Divinópolis, tornam público o presente Edital para o preenchimento de até 40 (quarenta) vagas

para discentes de curso de graduação em nível superior na área da saúde, vinculados à Universidade

Federal de São João del-Rei (UFSJ-CCO).

Considerando:

1. O Edital MS nº 1, de 11 de janeiro de 2022, que trata da seleção para o Programa de

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde 2022/2023);

2. A Portaria Interministerial MS/MEC nº 421, de 3 de março de 2010, que institui o

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde) e dá outras providências; e

3. A Portaria Interministerial MS/MEC nº 422, de 3 de março de 2010, que estabelece

orientações e diretrizes técnico-administrativas para a execução do Programa de Educação pelo

Trabalho para a Saúde - PET Saúde;

As vagas serão destinadas aos discentes interessados em integrar o Programa de Educação

pelo Trabalho para a Saúde / PET-Saúde: Gestão e Assistência - 2022/2023 EDITAL Nº1/2022

SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A

SAÚDE.

Compete ao discente:

-  Ocupar um único grupo de aprendizagem tutorial.
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- Exercer práticas e vivências na realidade do trabalho em saúde e produzir conhecimento relevante
em áreas prioritárias na produção da saúde, como na gestão em saúde e na assistência à saúde;

- Participar de todas as atividades programadas;

- Participar, durante a sua permanência no PET-Saúde, de atividades de ensino, pesquisa e extensão;

-  Manter bom rendimento no curso de graduação;

- Publicar ou apresentar trabalhos acadêmicos em eventos de natureza científica, individualmente ou
em grupo, fazendo referência ao PET-Saúde nas publicações e nos trabalhos apresentados;

- Cumprir as exigências estabelecidas no Projeto PET-Saúde aprovado pelos Ministérios da Saúde e
da Educação; e

- Preencher formulários e relatórios a serem entregues ao Ministério da Saúde, quando solicitado.

DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS DE APRENDIZAGEM

TUTORIAL:

Ao todo serão selecionados 40 alunos distribuídos igualitariamente entre os cinco grupos de

aprendizagem tutorial (GAT).

Os GAT relacionados ao eixo da gestão em saúde deverão contemplar a participação mínima de 3

(três) cursos distintos da área da saúde.

Os GAT com atividades relacionadas ao eixo da assistência à saúde deverão contemplar a

participação de 2 (dois) cursos distintos da área da saúde, sendo eles, medicina e enfermagem.

Os alunos deverão estar regulares, com matrículas ativas, e atender aos critérios descritos para cada

GAT (apêndice 1).

Os projetos poderão contemplar a participação de alunos na condição de voluntários (não bolsistas)

nos GAT.

No caso de impossibilidade de continuidade do aluno com perfil bolsista, um aluno voluntário

poderá ocupar essa vaga, passando de voluntário para bolsista.
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Distribuição das bolsas de iniciação ao trabalho:

O PET-Saúde: Gestão e Assistência - 2022/2023/UFSJ oferecerá uma bolsa mensal de quatrocentos

reais (400,00), tendo como referência as bolsas de Iniciação Científica, modalidade IC, em

conformidade com a RN-015/2013, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq). por um período de 12 meses, para cada discente selecionado. A bolsa

concedida não implicará em vínculo empregatício com qualquer um dos órgãos financiadores. O

discente selecionado não poderá acumular bolsas, exceto as de auxílio social.

Poderá haver remanejamento de bolsas, levando em consideração a avaliação de desempenho do

discente bolsista e/ou vacância no decorrer do desenvolvimento do projeto.

Carga horária exigida:

O discente bolsista do PET-Saúde deverá dedicar 8 (oito) horas semanais às atividades previstas no

Programa, sem prejuízo da sua carga horária normal de dedicação semanal ao curso de vinculação.

As atividades no Programa poderão ocorrer no período da noite, em feriados e aos finais de semana,

sempre com planejamento prévio. O período de participação é de 12 meses, condicionada à

avaliação favorável de desempenho do discente bolsista.

Inscrições:

A inscrição será, exclusivamente, por meio eletrônico, mediante preenchimento do Formulário

disponível no endereço eletrônico: https://forms.gle/M3qPxCTkzhHosWDq7

No momento da inscrição, o candidato poderá selecionar um único grupo de atividade ou GAT. A

descrição dos objetivos dos projetos, perfil dos candidatos e vagas estão disponíveis no apêndice 1.

Critérios de seleção:

I. Avaliação da Carta de Intenção.

II. Análise de currículo.

III. Análise do histórico escolar.

Procedimentos para apuração das notas e classificação:

I - Análise curricular - será realizada por uma banca examinadora composta por dois docentes da

UFSJ e um profissional da área de saúde, gestor na Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis,

obedecendo aos critérios estabelecidos e constantes no apêndice 2, compondo 70% da nota.
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II - Análise da carta de intenção - o interesse, a motivação e a disponibilidade informados na carta

de intenção constante do Formulário de Inscrição do candidato, comporá 30% da nota.

III. Nota final classificatória - soma dos itens I, II acima, variando de 0 (zero) a 10 (dez) pontos,

com uma casa decimal.

Período e horário das inscrições:

As inscrições devem ser feitas no período de 19/07/2022 até as 23:59 do dia 21/07/2022.

Calendário:

Datas e prazos Descrição
19 a 21/07/2022 Período de inscrição
22/07/2022 Apuração das notas e resultado parcial
23 a 25/07/2022 Submissão de recursos
26/07/2022 Análise dos recursos
26/07/2022 Divulgação do resultado final

Divulgação dos resultados:

A Comissão de Seleção divulgará a lista dos discentes selecionados para o PET-Saúde em ordem

decrescente de classificação e de preenchimento das vagas. A lista será divulgada na página do

PET-Saúde (https://ufsj.edu.br/petcco/) no dia 25 de julho. Considerando os prazos para

apresentação do resultado da seleção ao MEC/MS, não caberá recurso quanto a este processo

seletivo.

Divinópolis, 15 de julho de 2022.

Hérica de Lima Santos
Diretora do Campus Centro-Oeste Dona Lindu

Alan Rodrigo Silva
Secretário Municipal de Saúde de Divinópolis
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Apêndice 1 - GRUPOS, EIXOS, OBJETIVOS E Nº DE VAGAS

PET-SAÚDE: GESTÃO E ASSISTÊNCIA 2022-2023 - UFSJ-CCO

Grupo 1

Nome: Ações de qualidade de vida

Eixo: Assistência à Saúde

Tema: Iniciativas de Atenção à Saúde, de Gestão em Saúde e de Educação em Saúde voltadas para

pandemia de COVID-19, nos três níveis de Atenção à Saúde

Objetivos:

- Realizar mapeamento das pessoas que desenvolveram COVID-19 na Atenção Primária à Saúde;

- Avaliar a qualidade de vida das pessoas que desenvolveram COVID-19 por meio de instrumentos

validados;

- Estratificar os principais sintomas pós COVID-19;

- Desenvolver ações individuais, familiares e comunitárias para promoção da qualidade de vida;

- Referenciar pacientes com sintomas pós COVID-19 para os serviços de reabilitação e coordenar o

cuidado se necessário;

- Avaliar as ações desenvolvidas e a qualidade de vida das pessoas que desenvoveram COVID-19

após intervenções.

Número de vagas: 08 (oito)

- 04 (quatro) vagas para discentes do Curso de Enfermagem

- 04 (quatro) vagas para discentes do Curso de Medicina

Pré-requisitos

- Discentes do Curso de Enfermagem: Terem cursado PCE IV e PIESC IV

- Discentes do Curso de Medicina: Terem cursado PIESC V

Grupo 2

Nome: Educação em Saúde Voltadas para a Pandemia

Eixo: Gestão em Saúde

Tema: Ensino na Saúde

Objetivos:

- Resgatar, repassar e discutir conhecimentos e informações básicos na área de saúde com

grupos de pacientes considerados de risco ao desenvolvimento de casos graves de COVID, e

entre os profissionais de saúde, possibilitando o entendimento e o correto manuseio dos

processos preventivos e de bem estar em saúde.
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- Implementar projetos de educação em saúde para promoção, proteção e recuperação da

saúde de pacientes incluídos nas políticas de saúde pós-COVID.

- Implementar projetos de educação em saúde para promoção, proteção e recuperação da

saúde entre os profissionais de saúde diretamente envolvidos nas políticas de saúde aos

pacientes com COVID-19.

- Implementar projetos de educação em saúde para promoção, proteção e recuperação da

saúde nas em serviços que compõem a Rede de Atenção à Saúde (RAS) do município de

Divinópolis.

Número de vagas: 8 vagas totais, sendo: 3 vagas para discentes de enfermagem, 3 vagas para

discentes de farmácia e 2 vagas discentes de medicina.

Critérios:

Medicina e Enfermagem: Ter concluído as Unidades Curriculares Bases Psicossociais 1, 2 e 3.

Farmácia: Ter concluído a Unidade Curricular de Estágio 2 - Gestão e Gerenciamento da

Assistência Farmacêutica.

Grupo 3

Nome: Atenção à saúde pós-COVID-19

Eixo: Gestão em Saúde

Tema: Iniciativas de Atenção à Saúde, de Gestão em Saúde e de Educação em Saúde voltadas para a

pandemia de COVID-19, nos três níveis de Atenção à Saúde

Os objetivos serão desenvolvidos em parceria com as equipes municipais de farmacovigilância,

serviço social e medicina de família e comunidade, para:

- Realizar análise da situação de saúde da população local, com sintomas e diagnóstico de

COVID-19, para levantamento das possíveis complicações, características da doença na

população vacinada e não vacinada, necessidades de saúde e planejamento da assistência

específica para casos agudos e crônicos (sequelas pós COVID), assim como em faixas

etárias específicas.

- Avaliar a função pulmonar dos pacientes, em conjunto com exames de imagem que tenham

sido realizados durante a fase aguda e após, a fim de identificar o percentual da população

em que há comprometimento que necessite manter o acompanhamento periódico desses

exames, para planejamento e gestão tanto de recursos, quanto de estrutura da rede de

atenção local.

- Identificar a demanda por reabilitação cardiopulmonar.
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- Identificar o impacto da COVID-19 na saúde oral e as demandas necessárias para pacientes

cardiopatas ou não, no pós pandemia.

- Participar ativamente do planejamento estratégico, para o enfrentamento das necessidades

em saúde geradas pela COVID-19 e ora identificadas junto aos usuários do SUS.

Número de vagas: 8 (oito) bolsistas:

2 (duas) vagas para enfermagem do 2º ano em diante;

3 (três) vagas para estudantes de farmácia do 2º ano em diante;

3 (três) vagas para estudantes de medicina do 4º ano em diante.

Pré-requisito: Metodologia científica III.

Grupo 4

Nome: Epidemiologia Pós covid

Eixo: Gestão em Saúde

Tema: Epidemiologia

Objetivos:

- Aprimorar a formação em epidemiologia e vigilância epidemiológica dos estudantes da

área da saúde

- Conhecer o setor de Vigilância Epidemiológica municipal e os principais sistemas de

informação utilizados neste contexto

- Contribuir com a rotina de atividades do setor de Vigilância Epidemiológica municipal

- Auxiliar no monitoramento e registro de informações de internações e óbitos por

COVID-19 no município

- Contribuir com a divulgação das ações realizadas pela equipe de Vigilância

Epidemiológica municipal
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- Contribuir com capacitações realizadas com profissionais da saúde da SEMUSA para

fortalecer o fluxo de informações entre os diferentes serviços e otimizar as ações em

vigilância epidemiológica

- Ações que possam fortalecer o papel da Vigilância Epidemiológica como parte essencial

da Rede de Atenção à Saúde, sendo um eixo integrador entre os três níveis de atenção.

Número de vagas: 8 (oito)

2 (duas) vagas para enfermagem

3 (três) vagas para farmácia

3 (três) vagas para medicina

Pré-requisitos:

Ter cursado e sido aprovado nas Unidades Curriculares de dos cursos:

Farmácia: Farmacoepidemiologia

Medicina: Metodologia Científica III

Enfermagem: Metodologia Científica III

Grupo 5

Nome: Avaliação impacto covid

Eixo: Gestão em Saúde

Tema: Infraestrutura (estrutura física/recursos físicos/recursos humanos/integração ensino saúde)

Objetivos:

• Identificar ações realizadas pela SEMUSA para prevenir e controlar a pandemia da

COVID-19 no ano de 2021.

• Levantar os fatores facilitadores e dificultadores encontrados pelos gestores dos diferentes

níveis de atenção à saúde na operacionalização das ações de combate à COVID-19.
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• Promover ações de educação continuada junto aos profissionais de saúde com interface na

gestão.

• Promover a divulgação de experiências exitosas no combate à COVID-19 entre os

profissionais de saúde no município.

• Discutir junto aos profissionais de saúde estratégias que potencializem as ações

desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Família na Atenção Primaria municipal.

• Analisar a influência do processo de trabalho adotado ao longo da pandemia nas doenças

crônicas na população municipal.

• Analisar as possíveis mudanças no perfil epidemiológico municipal das doenças crônicas

entre os anos de 2020 e 2022 na atenção primária e secundária.

Número de vagas: 8

(3) Farmácia – a partir do 5º período

(3) Enfermagem – a partir do 5º período

(2) Medicina – a partir do 5º período
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Apêndice 2 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO

PET-SAÚDE: GESTÃO E ASSISTÊNCIA 2022-2023 - UFSJ-CCO

Candidato (a): __________________________________________________________

Banca examinadora: _____________________________________________________

Data: ___/___/____

CRITÉRIOS LIMITE DE
PONTOS

NOTA OBTIDA OBSERVAÇÃO

1-Estágio extracurricular Máximo
3,0 pontos

Até 1 ano 1,0 ponto

Mais de 1 ano até 3 anos 2,0 pontos

Mais de 3 anos 3,0 pontos

2-Títulos acadêmicos Máximo
6,0 pontos

Programas e projetos de Extensão 3,0 pontos

PET -SAÚDE 2,0 pontos

Monitoria 1,0 ponto

3-Produção científica Máximo
1,0 ponto

Autoria em artigo científico publicado
em periódicos com qualis B3 ou
superior

1,0 pt/artigo

Autoria de livros completos na área da
saúde (com ISBN)

1,0 pt/ livro

Autoria de capítulos de livros na área
da saúde (com ISBN)

0,5 pt/capítulo

Autoria em produção técnica (manuais
, guidleines, relatórios técnicos)

0,5 pt/produção

Autoria em resumos publicados em
anais de eventos locais, regionais,
nacionais

0,5 pt/produção

TOTAL 10,0 PONTOS
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