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A pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e

Extensão, por meio do Centro de Ciências da Saúde e Agrárias da Universidade de Cruz

Alta - Unicruz, torna público o processo de seleção para alunos dos cursos de

Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia participarem do
programa de fducação pelo Trabalho para a Saúde (PFT - Saúde)/Redes de Atenção à

Saúde 20t3120I5.

Os interessados deverão atender aos requisitos e cronograma desse Edital'

1. Da Finalidade do Edital:

1.1. O programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET é um programa do

Ministério ãa Saúde, por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da

Educação na Saúde (S'CfeS) e da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), conforme

Decreto no 7.50g, de 28 de junho de 2011, da Portaria Interministerial Ministério da

Saúde (MS) e Ministério da Êducação e Cultura (MEC) no 421, de 03 de março de

2010, Oà pórcria no 4.2791GMIMS, de 30 de dezembro de 2010, em conjunto com as

Instituições de Ensino superior, secretarias Municipal e Estadual de saúde.

L.2. O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PEÏ tem como

pressupostos a promoção da iÃtegração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo

trabalho por meio do fomento ãe grupos de aprendizagem tutorial no âmbito do

desenvolvimento das Redes de Atenção à Saúde.

2. Dos Objetivos:

2.1. Envolvimento dos acadêmicos na vivência das práticas profissionais em um

processo de formação integral de forma interdisciplinar e multiprofissional,

ãportunizando-lhes uma compreensão abrangente e aprofundada da realidade de

atuação profissional.

2.2. Aprendizagem de processos integrando ensino, pesquisa, extensão e comunidade'

2.3. eualificação dos processos de ensino'aprendizagem dos cursos de graduação.

mento de ações em saúde de acordo com
Sistema Único de Saúde - SUS.

2.4. Desenvolvi
prerrogativas do

i l

rï\
as necessidades e

ú  & , (



3. Do Público Alvo:

3.1. Alunos regularmente matriculados nos Cursos de Biomedicina, Educação Física,
Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia da Universidade de Cruz Alta.

4. Do Objeto de Apoio:

4.1. O presente edital prevê a seleção de alunos dos Cursos de Graduação do Centro

de Ciências da Saúde e Agrárias da Unicruz nominados nesse Edital, referente a

cadastro reserua para o período de vigência do PET - Saúde/Redes de Atenção, que se

encerra em agosto de 2015.

4.2 O Edital prevê, incialmente, a seleção de 02 (dois) acadêmicos, por ordem de

classificação, regularmente em todos os Cursos da área da saúde citados no item
*3.1.', .i..io dó Curso de Enfermagem, tendo em vista já ser maior o número de

acadêmicos deste Curso, o que não caracteriza um grupo multiprofissional, exigido
pelo Ministério da Saúde.

4.3. Os demais alunos selecionados no cadastro reserua poderão ser incluídos no

grupo de alunos bolsistas do PET - Saúde/Redes de Atenção sempre que houver

Ãecessidade de troca por desistência e/ou qualquer outro motivo que impossibilite o

atual bolsista a continuar.

4.4. No momento da inclusão do aluno o mesmo terá direito a receber bolsa mensal

no valor de Rg 400,00 (Quatrocentos reais) assim que completar um mês de atividades

no PET - Saúde/Redes de Atenção.

5. Das Inscrições:

5.1. As inscrições serão realizadas conforme cronograma - quesito 09 - e deverão ser

realizadas no setor de Pesquisa e Extensão, no horário de expediente'

6. Dos Requisitos e Documentos para Inscrição:

6.1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do centro de

òiências da jaúde e Àgrárias da Unicruz já nominados nesse Edital (item "3'1'J,

apresentando comprovante de matrícula'

6.2. Apresentar histórico escolar atualizado fornecido pela Secretaria Acadêmica da

úni.rur, a partir Oo quat serão avaliadas as disciplinas cursadas até o semestre letivo

vigente'e o desempenho acadêmico por meio da média geral das notas do seu curso

de graduação - Anexo I.

6.3. Apresentar fotocópia do CPF e RG'

6.4. Ter disponibilidade de 0B (oito) horas semanais para execução das atividades

previstas no Plano de trabalho'

6,5. Não estar rlgufruildo do benefício de outra bolsa com fomento externo (FAPER

CNPQ, CAPES, entre outros).
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6.7. Curriculum Vitaeno modelo Lattes, impresso com os devidos comprovantes.

6.8. Não estar cursando o último semestre dos Cursos de Graduação do Centro de
Ciências da Saúde e Agrárias nos cursos já citados neste edital.

7.Da Seleção:

7.L. Aseleção do cadastro reserya constará de duas etapas:
a) Avaliação dos documentos nominados acima'
b) Entrevista.

7.2. Na entrevista serão avaliados os seguintes quesitos:
a) Comunicação.
b) Conhecimento acerca da temática.
c) Disponibilidade de horário.

7.g. Ahomologação das inscrições bem como o cronograma das entrevistas, com dia e

horário será diõpónibilizada no siteda Unicruz a partir do dia 04 de dezembro de 2014.

7.4. Em caso de empate, em primeiro lugar será considerado como critério de

desempate a maior média geral das notas do histórico escolar e, em segundo lugar,

o(a) aluno(a) mais velho,

g. Dos Compromissos e Direitos do aluno caso selecionado como bolsista:

g.1. Cumprir integralmente as atividades que lhe forem destinadas pelos tutores e

preceptore, .onfoir. plano de trabalho aprovado, com a metodologia do uso do

Diário de Campo.

g.2. Apresentar ao término de cada semestre relatório de atividades desenvolvidas nos

cenários de prática.

g.3. Apresentar em seminário semestral do PEï/Saúde da Instituição relatório parcial e

final, com os comprovantes de sua produção científica'

g.4 participar de eventos científicos juntamente com tutores e preceptores e nas suas

publicações fazer referência a sua condição de bolsista do Programa de Educação pelo

Trabalho para a Saúde - PET.

9. Do Cronograma:

9.1. As etapas do processo de seleção seguirão o seguinte cronograma:
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Inscricões e entreqa de documentos 26 de novembro a 03 de dezembro de 2014'

Fvaliação da documentação Para
hnmolnnacão clas inscricões

04 de dezembro de 2014.
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10. Das Disposições Finais:

10.1. Em nenhum momento do processo seletivo, incluindo os períodos de
reconsideração, poderão ser anexados documentos adicionais comprobatórios à
solicitação.

10.2. As inscrições com documentação incompleta serão automaticamente
desclassificadas.

10.9, Informações adicionais referentes a esse Edital poderão ser obtidas junto ao

Setor de Pesquisa e Extensão da Unicruz, em horário de expediente'

10.4. As dúvidas que surgirem da aplicação deste Edital serão resolvidas em conjunto
pela pró-Reitoria de Gradúação e Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
e, em grau de recurso, pelo Conselho Universitário.

10,5. O presente Edital passa a vigorar a partir da data de sua publicação'

Cruz Alta, 26 de novembro de 2014.

Solange
Pró-Rei
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Pró-Reit\r de Pós-ëraduação,

Pesóuisa e Extensão

n / /
4 14,.Y-\.{Ètíì fl cu.rÌri\
Dinara Hansen

Coordenadora Institucional
PET/Saúde - Unicruz

Registrç-se e Publique-se.
Cruz Alüa, 26 de novembro de 2014.
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ANExo r - cnrrÉRros DE AvALrnçÃo

1) Histórico escolar: 10,0 pontos
2) Entrevista: 10,0 pontos
3) Currículo: 10,0 pontos

ar em consonância com a área escolhida
putà átuução no subgrupo do PEÏ/Saúde Redes de Atenção'

Nota = média final dos 03 (três) itens avaliados

CRITÉRIOS DO HISTóRICO ESCOLAR

CRITÉRIOS DA ENTREVISTA

CRITÉRIOS DO CURRÍCULO
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1

DISCIPLINAS PONTUACAO
Anatomia (1,0)

Fisioloqia í1.0)
Patoloqia (1,0)

Saúde Pública ou Saúde Coletiva (1,0)

Pelo menos uma disciplina específica* (1,0)

I'IilOú GERAL PONTUAçAO

Maior que 9,0 5,0
7.0 a 9.0 4,0

Menor que 7,0 2,5

PONTUAC,IO

Postura e Comunicação ís.0)
ffiica (fundamentação e arguição das
perquntas)

(5,0)

! : , , .
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2,00Â,*innc cnmnlatnq pm npriódicos indexadOS
1,50Artioo completo em evento

Resumo expandido apresentado em evento 1.00
D a c irnnloc anraccntado em evento 0,50

2.00Bolsista de Proietos de Pesquisa elq449!!9q
esouisa e/ou Extensão 1.50

(0,50 por evento-
máximo 1,50)

Participação em eventos
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ANEXO rr - FrcHA DE INSCRTçAO

Nome:
Curso:
Semestre:
CPF:

Ano de entrada no Curso:
RG:

Órgão Expedidor: Data de Emissão:
Estado civil:Data de Nascimento:

Subgrupo escolhido para atuar no PET/Saúde Redes de Atenção

( ) ReOes de Atenção em Doenças Crônicas com ênfase em Câncer de Mama e Colo
do Utero
( ) Redes de Atenção em Urgências e Emergências

Por que se interessou por esse edital?

Qual sua experiência em projetos de pesquisa e extensão?

Como você atua no trabalho em equipe?

o que você sabe sobre a temática do subgrupo do PET escolhida para atuar?

eual sua disponibilidade e/ou possibilidade de deslocamento até os espaços

realização das atividades (Hospità1, ESFs, UBS, UPA e Centro de Saúde da Mulher)?

,d(

de

F)ara. Assinatura do aluno:

\
r À

r X I t
Y\ \ \
\ \ \ \
t - -

na tabela abaixo os horários
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