
 

 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO 

VIII GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE 

  

Edital nº 02 de 07 de julho de 2022. 

Chamada para a seleção de preceptores de graduação da proposta de Projeto 

Interinstitucional PET-SAÚDE GESTÃO E ASSISTÊNCIA 2022/2023 da 

Universidade de Pernambuco Campus Petrolina em parceria com a Secretaria 

Estadual de Saúde de Pernambuco, por meio da VIII Gerência Regional de Saúde 

(VIII GERES). 

Com base no Edital nº1/2022, seleção para o Programa de Educação pelo Trabalho para 

a Saúde (PET-SAÚDE), do Ministério da Saúde (MS), por intermédio da Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), a Secretaria Estadual de Saúde de 

Pernambuco (SES-PE), por meio da VIII GERES, em parceria com a Universidade de 

Pernambuco Campus Petrolina, torna pública a seleção de preceptores de graduação para 

a proposta de Projeto Interinstitucional PET-Saúde Gestão e Assistência 2022/2023, de 

acordo com os termos do presente edital. 

 1. DO OBJETO DO PET-SAÚDE GESTÃO E ASSISTÊNCIA 2022/2023 

 1.1. O PET-Saúde Gestão e Assistência busca desenvolver ações de gestão e de 

assistência, em todos os níveis de Atenção à Saúde, contemplando a integração entre eles 

para qualificação dos profissionais e obtenção de respostas mais efetivas. O foco das 

ações deverá dar-se em iniciativas que possam promover estratégias de formação em 

saúde que sejam capazes de desenvolver práticas profissionais para atuação no trabalho 

em equipe, com ênfase em ações de educação em saúde direcionadas para os atuais 

contextos e para as necessidades do SUS. 

1.2. O PET-Saúde Gestão e Assistência é constituído por dois eixos de atuação: Gestão 

em Saúde e Assistência à Saúde. 

1.2.1. Eixo da Gestão em Saúde: Busca desenvolver competências e habilidades que 

contribuam e colaborem com a gestão das políticas de saúde; a estrutura e a organização 

da rede de Atenção à Saúde; a regulação em saúde e a organização da sociedade civil, em 

uma perspectiva generalista, humanista, crítica e reflexiva, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania; 

1.2.2. Eixo da Assistência à Saúde: Busca desenvolver competências e habilidades que 

possibilitem aos alunos atuar nos diversos cenários de prática, no contexto de articulação 

ensino-serviço, buscando o aprendizado, bem como a aquisição de competências e 

habilidades específicas da atividade profissional e da vivência da prática previstas na 

contextualização curricular. Essa atividade objetiva o desenvolvimento dos alunos para a 

formação e para o trabalho em conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos, 



 

 

com práticas efetivas, e deve levar em conta as habilidades, as competências e os 

conteúdos requeridos do perfil do aluno para o futuro exercício profissional. 

2. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DE 

PRECEPTORES 

2.1. Poderão participar do presente processo de seleção profissionais com graduação em 

saúde, vinculados à gestão ou à atenção à saúde do SUS e selecionados pelo gestor da 

VIII GERES (SES-PE) em parceria com a UPE Campus Petrolina, por meio de processo 

seletivo. É obrigatório que o profissional de saúde esteja vinculado aos serviços do SUS 

e envolvido em atividades de integração ensino-serviço-comunidade nos territórios onde 

os projetos serão desenvolvidos. 

2.2. O Projeto Interinstitucional PET-Saúde 2022/2023 aprovado inclui dois grupos de 

aprendizagem tutorial com atividades vinculadas aos serviços da SES-PE (VIII GERES 

e UPAE Petrolina), sendo um grupo com atuação na Dimensão Assistência e um grupo 

com atuação na Dimensão Gestão. 

2.3. De acordo com as normas do Edital nº1/2022 do MS, e, considerando o quantitativo 

de grupos de aprendizagem tutorial no projeto interinstitucional aprovado, serão 

selecionados quatro preceptores para integrar as equipes. Dois preceptores irão atuar no 

eixo da assistência e dois, no eixo da gestão, conforme o quadro a seguir: 

EIXO DE 

ATUAÇÃO 

VÍNCULO DE 

TRABALHO 

NÚMERO DE 

VAGAS  

CATEGORIA 

PROFISSIONAL  

GESTÃO VIII GERES 02 VAGAS  Profissional com 

graduação na área de 

saúde. 

ASSISTÊNCIA Unidade 

Pernambucana de 

Atenção 

Especializada 

Petrolina (UPAE-

Petrolina) 

02 VAGAS  01 NUTRICIONISTA 

01 

FISIOTERAPEUTA 

2.4. Os preceptores de um mesmo grupo de aprendizagem tutorial, para cada eixo 

estabelecido, deverão ser profissionais de diferentes graduações na área da saúde. Dessa 

forma, não é permitida a participação de dois preceptores da mesma graduação, no mesmo 

grupo tutorial. 

2.5. Nos grupos de aprendizagem tutorial com atividades relacionadas ao eixo da 

assistência à saúde, o preceptor deverá ser, obrigatoriamente, da mesma categoria 

profissional dos alunos do curso de graduação que irá acompanhar, Fisioterapia ou 



 

 

Nutrição. Nesse sentido, um(a) preceptor(a) deverá ter graduação em Fisioterapia e 

outro(a), em Nutrição. Cada preceptor ficará responsável pelo acompanhamento de quatro 

alunos, conforme está definido no projeto aprovado. 

2.6. A composição dos grupos tutoriais é definida segundo a dimensão de atuação. 

2.6.1. O grupo de aprendizagem tutorial que atuará na Dimensão Gestão será composto 

por 12 bolsistas, assim distribuídos: dois docentes tutores; dois profissionais preceptores 

(com qualquer graduação na Área da Saúde) e oito alunos dos cursos de graduação (4 de 

enfermagem e 4 de fisioterapia. 

2.6.2. O grupo de aprendizagem tutorial que atuará na Dimensão Assistência será 

composto por 12 bolsistas, assim distribuídos: dois docentes tutores; dois profissionais 

preceptores (1 com graduação em fisioterapia e 1 com graduação em nutrição) e oito 

alunos dos cursos de graduação (4 de fisioterapia e 4 de nutrição). 

2.7. O Grupo com atuação na Dimensão Assistência irá desenvolver atividades, 

predominantemente, na Unidade Pernambucana de Atenção Especializada Petrolina 

(UPAE-Petrolina) e deve incluir um(a) preceptor(a) Fisioterapeuta e um(a) preceptor(a) 

Nutricionista. Estes acompanharão estudantes de graduação de suas respectivas áreas de 

formação acadêmica, conforme exigência do Edital nº1/2022, do MS. 

2.7.1. Para a Dimensão Assistência o(a)s preceptore(a)s devem ter vínculo de 

trabalho na UPAE, excepcionalmente, não havendo interessados, as vagas poderão ser 

remanejadas para profissionais da VIII GERES. 

2.8. O Grupo com atuação na Dimensão Gestão irá desenvolver as principais atividades 

na VIII GERES. A atuação, porém, também poderá ocorrer em serviços de saúde e/ou 

outros locais que realizem atividades relacionadas à temática do Projeto 

Interinstitucional. 

2.8.1. Os profissionais de nível superior na Dimensão Gestão deverão estar lotados 

na VIII GERES. 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. A inscrição para Preceptores de Graduação realizar-se-á de forma online, por meio 

do preenchimento e envio de formulário Google Forms das 8h00m do dia 20/07/2022 até 

às 23h59m do dia 25/07/2022. (DATAS MODIFICADAS PELA REABERTURA DAS 

INSCRIÇÕES) 

3.2. 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 após realizada a inscrição. 



 

 

3.3. Caso seja detectada mais de uma inscrição de um mesmo(a) candidato(a), será 

considerada apenas a última inscrição, sendo de responsabilidade do(a) candidato(a) 

anexar na última inscrição a documentação exigida. 

3.4. O endereço do Formulário Google Forms para inscrição é: 

https://forms.gle/A9DZVqdVFT8BVsYVA 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar no Formulário Google Forms a 

seguinte documentação em formato PDF: 

a) Cópias digitalizadas do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.); 

b) Cópia digitalizada do Registro Profissional emitido pelo Conselho de Classe; 

c) Cópia digitalizada de documento, ou declaração, ou registro no Cadastro Nacional de 

Saúde (CNS ou CNES) que comprove vínculo de trabalho vigente na UPAE ou na VIII 

GERES; 

d) Cópia de comprovante de residência; 

e) Cópia em formato PDF do Currículo Lattes (CNPq) ou de Curriculum vitae. Caso seja 

utilizado o Currículo Lattes, este deverá ter sido atualizado nos últimos três meses. 

f) Apresentar cópia digitalizada de toda a comprovação documental (títulos, cursos e 

demais itens listados no Currículo Lattes ou Curriculum vitae) EM DOCUMENTO 

ÚNICO PDF, a ser pontuada na avaliação curricular, conforme o Barema especificado 

neste edital (ver item 6). Os documentos devem ser estar dispostos na sequência do 

Barema. 

g) Serão analisados apenas os documentos que estejam em formato PDF ou digitalizados 

nesse formato. 

h) Não há necessidade de autenticar documentos em cartório. A veracidade dos 

comprovantes apresentados é de inteira responsabilidade do(a) profissional. Caso se 

constate documentos ilegíveis ou arquivos corrompidos na documentação apresentada, a 

Comissão de Avaliação poderá suprimir a pontuação destinada ao item correspondente 

no Barema.  

5. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

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

pelos tutores da UPE Campus Petrolina: Thereza Christina da Cunha Lima Gama, 

Rogério Fabiano Gonçalves e Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro, assim como 

pela Gerente da VIII GERES Aline Silva Jerônimo.  

https://forms.gle/A9DZVqdVFT8BVsYVA


 

 

6. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR 

6.1. A avaliação curricular obedecerá ao Barema constante no Quadro 1 de pontuação a 

seguir (item 6.2), na qual serão consideradas formações, experiências e produções na área 

ou áreas afins. 

 

6.2. Quadro 1- Barema de referência para avaliação curricular 

ITEM 1: FORMAÇÃO ACADÊMICA (4 pontos) PONTUAÇÃO 

MÁXIMA POR 

ITEM 

Especialização Latu Sensu. 0,5 

Mestrado. 0,8 

Doutorado. 1,0 

Participação em Eventos Científicos nos últimos 2 anos 

(congressos, palestras, seminários, etc.), remoto ou presencial. 

0,8 (0,2 pontos por 

evento. Limite de 4 

eventos) 

Cursos de aperfeiçoamento ou atualização, ambos, nos últimos 

2 anos, com carga horária mínima de 20 horas. 

0,9 (0,3 por curso. 

Limite de 3 cursos) 

 

ITEM 2: EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/DOCENTE (3 pontos) 

Tempo de experiência profissional no SUS de até 3 anos 

completos. 

0,3 

Tempo de experiência profissional no SUS superior a 3 anos.  0,5 

Experiência em preceptoria acadêmica de discentes (estágio 

curricular ou PET-Saúde anterior). 

0,4 (0,2 por experiência 

Limite de 2 

preceptorias) 

Experiência em preceptoria acadêmica de discentes da UPE 

(estágio curricular ou PET-Saúde anterior). 

0,8 (0,4 por 

experiência. Limite de 

2 preceptorias) 



 

 

Docência em curso de Graduação ou Pós-Graduação. 0,4 (0,2 por 

experiência. Limite de 

2 atuações em 

docência) 

Experiência no desenvolvimento de ações de Educação 

Permanente/Continuada. 

0,6 (0,2 por ação. 

Limite de 3 ações) 

Produção científica/técnica (3,0 pontos) 

Artigo, livro ou capítulo de livro publicado nos últimos três 

anos. 

1,0 (0,25 por 

publicação) 

Participação como palestrante em evento científico nos últimos 

dois anos. 

0,6 (0,2 por evento) 

Orientação/Coorientação de TCC e monografia nos últimos três 

anos. 

0,6 (0,2 por orientação / 

coorientação. Limite de 

2 orientações / 

coorientações) 

Apresentação de trabalho em Evento científico nos últimos dois 

anos. 

 

0,4 (0,1 por trabalho. 

Limite de 4 trabalhos) 

Participação em bancas de TCC nos últimos três anos. 0,4 (0,1 por banca. 

Limite de 3 

participações) 

   

7. DA VIGÊNCIA DO PROJETO PET-SAÚDE INTERINSTITUCIONAL 

7.1. O projeto interinstitucional aprovado tem duração de 12 meses e está previsto iniciar 

em 1 de agosto de 2022, com homologação dos grupos tutoriais no Diário Oficial da 

União. Cabe ao MS decidir sobre o calendário de execução do conjunto de projetos 

aprovados no país. 

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 preceptor do "PET-Saúde: Gestão e Assistência" 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 

9.1. O resultado da seleção será publicado no no site da UPE Campus Petrolina 

(http://www.upe.br/petrolina/) e/ou no site da VIII GERES, conforme cronograma de 

atividades deste edital. 

9.2. Do resultado caberá recurso dirigido à Coordenação do PET-Saúde Gestão e 

Assistência 2022/2023, do Campus Petrolina, devidamente fundamentado, no prazo de 48 

horas (quarenta e oito horas) dos dias úteis seguintes à publicação. 

9.2.1. Para a interposição do recurso, o candidato deverá enviar documento assinado e 

digitalizado em pdf, constando justificativa da solicitação de recurso, submetendo-o no 

Formulário Google Forms (acesso em: https://forms.gle/CgXKuCdxqC7XyffS7), das 

8h00m do dia 28/07/22 às 23h59m do dia 30/07/22 (ver cronograma no item 11). 

(DATAS MODIFICADAS PELA REABERTURA DAS INSCRIÇÕES). 

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 responsabilizará por recursos não recebidos em decorrência de 

eventuais problemas técnicos, falhas ou congestionamento da internet, nem por arquivos 

corrompidos. 

9.4. O resultado final da seleção será publicado no site da UPE Campus Petrolina 

(http://www.upe.br/petrolina/) e/ou no site da VIII GERES. 

  

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Os preceptores selecionados que faltarem às atividades propostas pelo PET-Saúde: 
Gestão e Assistência-2022/2023, por três momentos consecutivos, serão 

automaticamente desligados do Projeto, sendo convocado o candidato(a) seguinte, de 

acordo com a ordem de classificação do resultado final. 

10.2 A Comissão de Avaliação decidirá sobre casos omissos. 

  

http://www.upe.br/petrolina/
https://forms.gle/CgXKuCdxqC7XyffS7
http://www.upe.br/petrolina/


 

 

 

11. QUADRO 2 - Cronograma de atividades 

Atividade Período 

REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 20/07/22 a 25/07/22 

Avaliação da pontuação dos documentos 

apresentados (pontuação com base nos 

documentos anexos) 

26/07/22 

Resultado Preliminar 27/07/22 

Recursos 28 a 30/07/22 

Resultado dos recursos 01/08/22 

Resultado Final 02/08/22 

  

Petrolina, 20 de julho de 2022. 

 

Dr. Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva 

Diretor da UPE Campus Petrolina 

 


