
                                                                                                           
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

EDITAL 01/2019- SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS E 
VOLUNTÁRIOS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO 

PARA A SAÚDE - PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE UFJF- 
JF/SMS-JF 

 
A coordenadora do curso de Ciências Biológicas do ICB/UFJF, Professora 

Dionéia Evangelista Cesar, junto com o Professor Aripuanã Watanabe, no uso 

de suas atribuições, faz saber que, no período de 04 a 10 de Setembro de 
2019, estarão abertas as inscrições para a seleção de estudantes bolsistas do 

Curso de Ciências Biológicas para atuarem no Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde PET-Saúde/Interprofissionalidade conforme Edital 

Ministerial nº 10, 23 de julho 2018 (2018/2019)  

 

1 - Das vagas.  

1.1 - O referido processo seletivo visa ao preenchimento de 01 vaga de aluno 
bolsista, e duas vagas de alunos voluntários regularmente matriculados no 

Curso de Ciências Biológicas da UFJF. 

1.2- O número de vagas para bolsista e voluntários será determinado de 

acordo com as especificações do Ministério da Saúde, e portanto, poderá 

sofrer alterações. 

 

2 – Das inscrições.  

2.1 - As inscrições deverão ser feitas por meio de assinatura de lista de 

inscrição presente na sala de Professores da Microbiologia (Sala 2407), 

Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia do Instituto de 

Ciências Biológicas durante o período de 04 de Setembro até as 17:00 horas 

do dia 10 de Setembro de 2019. 

2.2 - Requisitos para inscrição:  

2.2.1- Estar regularmente matriculado no curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Juiz de Fora, do segundo aos 

sexto períodos.  

 

 



                                                                                                           
 

2.3 - Ter disponibilidade de no mínimo 8 horas semanais em horário 

comercial para se dedicar ao cumprimento das atividades e, eventualmente, 

disponibilidade para participar de reuniões após esse horário;  

2.4 - O candidato deverá apresentar no dia da seleção, os seguintes 

documentos:  

I. Documento oficial com foto;  

II. Comprovante de matrícula;  

III. Histórico escolar.  

IV. Previsão da grade de disciplinas e horários do próximo período letivo  

 

3 - Do processo seletivo.  

3.1 - O processo de seleção ocorrerá em duas etapas: entrevista e análise de 

currículo/disponibilidade.  

3.2 – A entrevista possuirá o valor de 50 pontos e a análise de 

currículo/disponibilidade o valor de 50 pontos, totalizando 100 pontos.  

3.2.2 - A seleção será realizada no dia 11 de Setembro de 2019, às 9 horas, na 

Sala 4A do Anexo do Instituto de Ciências Biológicas.  

3.2.3 – Ambas as etapas possuirão caráter classificatório, porém será 

desclassificado o(a) candidato(a) que não possuir 8 horas semanais 

disponíveis.  

 

4 - Do resultado final.  

4.1- A nota final será composta da média aritmética das notas da entrevista e 

análise de currículo/disponibilidade.  

4.2 - Os estudantes serão ordenados em sequência decrescente da nota final.  

4.3 - O Índice de Rendimento Acadêmico será usado como critério de 

desempate.  

4.4 - O resultado final será divulgado no mural da sala de Professores da 

Microbiologia (Sala 2407), Departamento de Parasitologia, Microbiologia e 

Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas às 10h do dia 12 de Setembro 

de 2019.  

 

 



                                                                                                           
 

5 - Atribuições dos bolsistas  

5.1 - Os bolsistas terão as seguintes atribuições:  

I. Participar do Forum de Educação Interprofissional em saúde (EIP)  

II. Participar da disciplina a ser oferecida para o PET Saúde, em modalidade 

EaD, articulada com o plano de trabalho proposto pela tutoria e preceptoria  

III. Participar das atividades nas UBS (4 horas semanais na UBS): assistenciais 

(na unidade e nas visitas domiciliares), educativas (grupos operativos, na 

unidade e na comunidade, educação permanente/EIP), e de gestão 

(programação, monitoramento e avaliação de programas do Plano Diretor de 

Atenção Primária à Saúde, participação no conselho local de saúde)  

IV. Elaborar relatórios parciais de atividades, e um projeto de intervenção a ser 

construído e implementado durante o Programa, com a participação da 

comunidade, e apresentado em Seminário do PET Saúde.  

 

6 - Da vigência da bolsa.  

6.1 - As bolsas terão vigência de 12 meses a contar de Novembro de 2019.  

 
 
 
Juiz de Fora, 04 de Setembro de 2019.  
 
 

 

 
 


