
   

 

EDITAL 02/2015, Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde- PET-

Saúde/GRADUASUS de 03 de novembro de 2015, Secretaria Municipal de Saúde 

de Petrolina 

 

Chamada para Preceptores do Projeto PET-Saúde/GRADUASUS da Universidade 

de Pernambuco campus Petrolina em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde de Petrolina 

 

Com base no Edital n° - 13, de 28 de setembro de 2015, do Ministério da Saúde - Seleção 

para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde PET-SAÚDE/GRADUASUS, 

a Universidade de Pernambuco (UPE – Campus Petrolina) em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Petrolina, torna público o presente edital para a seleção de 

preceptores de graduação para o Projeto Institucional PET-Saúde/GraduaSUS, de acordo 

com os termos do presente edital. 

 

1. DO OBJETO DO PET-SAÚDE/ GRADUASUS 

 

1.1 O PET-Saúde/ GraduaSUS tem como pressupostos a consolidação da integração 

ensino-serviço-comunidade e a educação pelo trabalho. A articulação destas iniciativas 

visa:  

1.1.1 Mudanças curriculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) para todos os cursos de graduação na área da saúde;  

1.1.2. Qualificação dos processos de integração ensino-serviço-comunidade de 

forma articulada entre o Sistema Único de Saúde e as instituições de ensino;  

1.1.3. Articulação com projetos do Ministério da Saúde e Ministério da Educação 

e/ou outros projetos de âmbito local ou regional relacionados à integração ensino-serviço-

comunidade.  

 

1.2 O PET-Saúde/GraduaSUS visa fortalecer o movimento de mudança da formação de 

graduação em saúde, aproximando-a do Sistema Único de Saúde (SUS) com foco na 

interdisciplinaridade, na integração ensino-serviço, na humanização do cuidado, na 

integralidade da assistência, no desenvolvimento das atividades que considerem a 

diversificação de cenários de práticas e redes colaborativas na formação para o SUS. 

1.3 As Instituições de Ensino Superior poderão concorrer ao Edital n° - 13 do Ministério 

da Saúde por meio da apresentação de Proposta referente ao PET-Saúde/GraduaSUS de 

forma articulada, denominando Projeto a descrição de atividades referentes aos 

Subprojetos no período de 28/09/2015 a 30/11/2015. A UPE Campus Petrolina está 

situada na BR 203, KM 2, s/n. Campus Universitário. Vila Eduardo. Petrolina – PE. 
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2. DO OBJETO DO EDITAL  

2.1 A UPE Campus Petrolina/Serra Talhada irá submeter quatro Subprojetos ao Programa 

PET-Saúde/GraduaSUS do Ministério da Saúde nas Áreas abaixo indicadas:  

a) na mobilização da comunidade acadêmica e atores sociais para mudança da graduação, 

prevendo participação nos espaços colegiados de discussão sobre a educação na saúde e 

incluindo a apresentação e troca de experiências;  

b) na ampliação do SUS enquanto espaço de aprendizagem para estudantes e professores;  

c) na corresponsabilização das IES pela saúde no território, qualificando o cuidado aos 

usuários;  

d) no desenvolvimento do papel dos trabalhadores do SUS como protagonistas da 

integração ensino-serviço-comunidade, em parceria com as IES;  

e) na educação permanente em saúde de gestores, trabalhadores, professores, estudantes 

e usuários. 

De acordo com normas do Edital n° - 13 do Ministério da Saúde, cada subprojeto deverá 

contar com 4 (quatro) Tutores Acadêmicos por curso designado pela Instituição, além de, 

no máximo, 5 (cinco) preceptores por curso e 4 (quatro) bolsistas e (6) voluntários por 

curso, considerando os critérios estabelecidos neste Edital. Os cursos envolvidos serão: 

Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição (UPE Campus Petrolina) e Medicina (UPE Campus 

Serra Talhada). 

 

3. DOS PRECEPTORES DE GRADUAÇÃO  

3.1 Poderão ser contemplados como preceptores de graduação, profissionais de nível 

superior devidamente cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), com no mínimo especialização e 1 (um)ano de experiência em atividades 

relacionadas ao projeto e de acordo com as habilidades necessárias (vide Áreas no item 

2.1), comprovados por meio de curriculum vitae, preferencialmente registrado na 

plataforma lattes e impresso em modelo padrão do Sistema (lattes.cnpq.br/)  e que esteja 

em plena atividade profissional. 

3.2 Os profissionais de nível superior deverão estar lotados na gestão municipal, nas 

unidades de saúde territorializadas na Atenção Primária do município, NASF e Atenção 

Especializada. 

3.3 Os preceptores deverão ainda apresentar cópia do CPF, do Registro Profissional 

emitido pelo Conselho de Classe e nº CNES da unidade de saúde à qual estão vinculados.  

3.4 No caso de Curriculum lattes, este deverá ter sido atualizado nos últimos três meses 

assim como apresentar comprovação documental. 



   

3.5 No caso de curriculum vitae, este também deverá apresentar comprovação 

documental e incluir os seguintes tópicos, conforme Plataforma Lattes/CNPq: dados 

gerais, formação acadêmica/titulação, formação complementar, atuação profissional, 

áreas de atuação, idiomas, linhas/projetos de pesquisa, produção bibliográfica, 

orientações e supervisões realizadas, participação em eventos científicos, participação em 

bancas de trabalhos de conclusão e outras informações relevantes.  

 

4. DAS INSCRIÇÕES  

4.1 A inscrição para Preceptores de Graduação realizar-se-á na Secretaria Municipal de 

Saúde de Petrolina, no Setor de Educação em Saúde entre os dias 05 e 12 de novembro 

de 2015 entre 8:00h e 12:00h, pessoalmente, com Albecíria Cruz ou AnaLúcia. 

4.2 São de inteira responsabilidade do/a candidato/a as informações e a documentação 

por ele/a fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou 

complementadas depois de protocolada a inscrição.  

4.3 Os documentos exigidos para a inscrição estão descritos nos itens 3.  

 

5. DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO  

5.1 A Comissão de Avaliação para a seleção de Preceptores de graduação será 

compostapelos tutores inscritos no projeto e os voluntários da UPE Campus Petrolina 

UPE-BR 203, KM 2, s/n. Campus Universitário. Vila Eduardo. Petrolina – PE. 56.328-

903 – CNPJ (MF):11.022.597/0010-82 FONES: (87) 3866-6468/3866-6470 FAX: (87) 

3866-6500  

 

6. Da avaliação do Curriculum  

6.1 A avaliação do Curriculum obedecerá à tabela de pontuação a seguir, na qual serão 

consideradas formações, experiências e produções na área ou áreas afins. 

 

 Na área de 

Saúde 

Coletiva 

Em áreas 

afins 

Unidade Pontuação 

Máxima 

 

Formação acadêmica e continuada (peso 5)  

 

Especialização Latu Senso 10 7 Curso 10 

Mestrado 20 15  20 

Doutorado 30 20  30 

Participação em Eventos 

Científicos (congressos, 

palestras, seminários, etc.)  

Nos últimos 5 anos. 

 

 

1 

 

 

0.5 

 

Até 20 

Eventos 

 

 

20 

Cursos de aperfeiçoamento 

ou atualização com carga 

horária mínima de 20 

horas. (Nos últimos 2 anos) 

 

 

2 

 

 

1 

 

Até 5 

Atividades 

 

 

10 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DA VIGÊNCIA DOS SUBPROJETOS  

7.2 Os subprojetos, de que trata este Edital, caso aprovados pelo Ministério da Saúde, 

terão vigência de dois anos a contar da publicação do resultado no Diário Oficial da 

União. 

8. DAS BOLSAS  

8.1 Os Preceptores de Graduação farão jus ao recebimento de bolsa pelo Ministério da 

Saúde. 

8.2 Os valores das bolsas para profissionais que exercem a função de tutor e preceptor, 

do PET-Saúde/GraduaSUS terão como referência as Bolsas para o Desenvolvimento 

Tecnológico, nível CNPQ ATP "A", em conformidade com a RN-016/2010, do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

 

 

 

9. RESULTADO DA SELEÇÃO 

Participação em Eventos 

Científicos (congressos, 

palestras, seminários, etc.)  

 

1 

 

0,5 

 

Evento 

 

10 

Total até    100 pontos 

Experiência Profissional/docente (peso 4) 

Experiência profissional no 

SUS  

 

3 

 

- 

 

Semestre (até 

10) 

 

30 

Preceptoria acadêmica 2 - Semestre 

(até 10) 

20 

Docência em curso de 

Graduação ou Pós- 

Graduação 

 

3 

-  

Semestre 

(até 10) 

 

30 

Docência em cursos 

técnicos ou Ensino regular 

2 - Semestre 

(até 10) 

 

20 

Total até    100 pontos 

Produção científica/técnica (peso 1)  
 

Artigos publicados  

em periódicos na área de 

Ensino  

 

20 

 

20 

 

Artigo 

 

40 

Apresentação de trabalho 

em Evento científico 

 

3 

 

3 

 

Trabalho 

(até 10) 

 

30 

Orientação de TCC e 

monografia  

5 5 Trabalho 

Orientado 

(Até 4)  

 

20 

Realização de palestras, 

seminários, participação 

em mesa redonda, etc.  

3 3 Participação 

(Até 7) 

21 

Total até    100 pontos 



   

9.1.O resultado da seleção, será publicado no mural e/ou no sítio eletrônico da UPE 

Campus Petrolina e/ou no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, conforme cronograma 

de atividades deste edital.  

9.2.Do resultado caberá recurso dirigido à Coordenação do PET-Saúde/GraduaSUS 

Campus Petrolina devidamente fundamentado, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar de 

sua publicação.  

9.2.1 Para a interposição do recurso, o candidato deverá entregarno Setor de Educação 

em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde das 8 às 12:00 horas. O documento deverá 

ser assinado com o seguinte título: RECURSO CONTRA O RESULTADO DO EDITAL 

DE CONVOCAÇÃO PETSAÚDE/GRADUASUS.  

9.2.2. Serão desconsiderados os recursos remetidos via fax, via correio ou similar. 

9.2.3 Somente o candidato poderá interpor recurso. 

9.3 A UPE não se responsabilizarápor recursos não recebidos em decorrência de eventuais 

problemas técnicos e congestionamento nas linhas de comunicação, nem por documentos 

corrompidos. 

9.4.O resultado final da seleção será publicado no mural e/ou no sítio eletrônico da UPE 

Campus Petrolina e/ou no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Os/As candidatos/as não classificados/as deverão retirar os seus documentos, entre 

10 (dez) e 30 (trinta) dias da divulgação do resultado final no Setor de Educação em Saúde 

na Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de sua destruição.  

10.2 Os preceptores selecionados que faltarem às atividades propostas do PET-

Saúde/GraduaSUS por três momentos consecutivos, serão automaticamente desligados 

do Projeto sendo convocado o candidato seguinte de acordo com a ordem de classificação 

do resultado final. 

10.3 As Comissões de Seleção e Admissão decidirão os casos omissos. 

11. CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Publicação do edital  05/11/15 

Inscrições 05/11/15 a 12/11/15 

Seleção de currículo 13 a 18/11/15 

Divulgação do resultado 19/11/15 

Recursos 20 a 24/11/15 

Resultado dos recursos 25/11/15 

Resultado final 25/11/15 
 

Luciana Nogueira Mendes Caldas 

Coordenadora Geral 


