EDITAL DE PRE-SELEÇAO DE ALUNOS PET-SAUDE

O Pró-Saúde da PUC Minas torna público o processo de seleção de alunos para o
Programa de Educação pelo Trabalho da Saúde (PET-SAÚDE), da Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde. Os interessados deverão
atender aos requisitos deste edital e observar o cronograma do processo seletivo.
1.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA

O Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde - PET-Saúde é uma iniciativa dos
Ministérios da Saúde e da Educação que visa fomentar grupos de aprendizagem tutorial em
áreas estratégicas para o serviço público de saúde. Caracteriza-se pela qualificação em serviço
dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho e formação de estudantes de
cursos de graduação da área da saúde. Tem como propósito a qualificação da atenção e a
inserção das necessidades dos serviços como fonte de produção de conhecimento e pesquisa
nas Instituições de Ensino.
Objetivos:
A. Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade e excelência mediante
grupos de aprendizagem tutorial;
B. Contribuir para a formação de docentes e profissionais adequados para as necessidades
do SUS e favorecer a fixação de profissionais de saúde;
C.

2.

Fomentar a articulação ensino serviço-comunidade e a educação pelo trabalho.
INSCRIÇÕES E VAGAS

2.1. As inscrições estarão abertas no período de 01 de abril de 2015 a 15 de abril de 2015,
através do SGA (Serviços acadêmicos > Seminários > Edital de Pré-Seleção de Alunos PETSaúde);
2.1.1. O local, dia e horário da realização da prova da 1ª etapa será informado no ato da
inscrição.
2.1.2. No dia da prova, o(a) estudante deverá apresentar o seu Histórico Escolar.
2.2 Serão ofertadas vagas para alunos bolsistas e para alunos voluntários (não bolsistas), o
número de vagas ofertadas dependerá dos projetos disponibilizados em editais pelo Ministério
da Saúde.
2.3 Os candidatos aprovados na 1ª etapa do processo seletivo farão parte do Cadastro de
Reserva, visando a ocupação de novas vagas para os grupos PET-SAÚDE.

3.

REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

Para inscrição no processo seletivo, o (a) candidato (a) deverá estar devidamente
matriculado em um dos cursos do Campus Coração Eucarístico ou nas unidades acadêmicas
da PUC Minas do Município de Belo Horizonte: Ciências Biológicas, Educação Física,
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

4.

PROCESSO SELETIVO

4.1. Etapas do Processo Seletivo
4.1.1. 1ª Etapa: Classificatória – Prova escrita individual sobre o conteúdo de Saúde Pública,
conforme referências abaixo:
1- Seis
séries
publicadas
na
Lancetsite
de
acesso:
http://www.thelancet.com/series/health-in-brazil - Published: May 9, 2011 (PDF em
Português)
2- Site
de
acesso
http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica1/textos/saude-epidemias-xcampanhas-dados-descobertas/texto-17-abc-do-susdoutrinas-e-principios.pdf
3- BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual
do instrumento de avaliação da atenção primária à saúde: primary care assessment tool
pcatool - Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 80 p. ISBN 9788533416963.
4- MENDES, Maria Isabel Brandão de Souza; OLIVEIRA, Marcus Vinicius de Faria.
Cenários lúdicos em unidades de saúde da família: reflexões e perspectivas. Natal:
IFRN, 2010. 112 p. ISBN 978-85-89571-60-9 (broch.)
5- BRASIL, Ministério da saúde. Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Diário Oficial
da União. Brasília.
6- BRASIL, Ministério da saúde. Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. Diário Oficial da
União, Brasília, 1990. P. 18.055-18.059.
7- BRASIL, Ministério da saúde. Portaria MS/GM No. 399 de Janeiro de 2006. Diário
Oficial da União. Brasília.
8- BRASIL, Ministério da Saúde – Portaria nº 2488 de 21 de outubro de
2011http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
4.1.2. 2ª Etapa: O aluno aprovado na 1ª etapa e chamado para a 2ª etapa fará uma entrevista
com o tutor. As informações sobre essa entrevista serão repassadas no momento da
chamada/contato para os alunos que estiverem no Cadastro de Reserva.
•
•
•

Ao ser chamado na 2ª etapa o aluno será informado sobre a temática do projeto, locais,
dias e horários onde serão desenvolvidas as atividades.
O aluno que não tiver interesse e ou disponibilidade pelo projeto selecionado,
continuará no Cadastro de Reserva, podendo ser novamente chamado.
O critério de desempate adotado será a análise do histórico escolar.

4.2. Resultado: Ficará disponível no site do ICBS (http://icbs.pucminas.br/), página do
Facebook
do
ICBS
(https://www.facebook.com/pages/ICBS-PUC-

Minas/128881640585859) e página do Facebook do Curso de Psicologia
(https://www.facebook.com/pages/Faculdade-de-Psicologia-da-PUCMinas/889736034411883) a partir do dia 11 de maio de 2015.

5. CONDIÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DO (A) ALUNO (A) NO PET-SAÚDE
Para preenchimento da vaga, o (a) aluno (a) PET-SAÚDE deverá:
5.1. ter sido aprovado (a) no processo de seleção;
5.2. não acumular bolsa (em caso de bolsitas) de outro programa;
5.3. ter disponibilidade semanal para se dedicar às atividades do Grupo PET-SAÚDE
conforme determinação da tutoria do projeto;
5.4. estar regularmente matriculado nos cursos da PUC Minas.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. O candidato selecionado deverá iniciar as suas atividades no mês subsequente após ser
chamado pelo Tutor, para assegurar sua condição participante;
6.2. a inscrição dos candidatos implicam na aceitação dos termos deste edital;
6.3. o bolsista dos grupos PET-SAÚDE receberá, mensalmente, o valor estipulado para
bolsas, pelo Ministério da Saúde;
6.4. este edital terá validade de três semestres a partir da homologação do resultado;
6.5. o presente edital entra em vigor da data de sua publicação.
Belo Horizonte, 26 de março de 2015.
Profa Evanilde Maria Martins
Coordenadora do PET-SAÚDE PUC Minas

