
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUÍZ DE FORA  

CAMPUS AVANÇADO DE GOVERNADOR VALADARES  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA  

DEPARTAMENTO DE MEDICINA  

 

 

EDITAL DEPARTAMENTO DE MEDICINA – ICV -UFJF/GV No 01, 29 DE JULHO DE 2022:  

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PRECEPTORES DO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DA PRECEPTORIA EM SAÚDE - PRODEPS, FINANCIADO PELA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (SESU) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC), 

PARA ATUAÇÃO PROGRAMA DE PRECEPTORIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA -CAMPUS GOVERNADOR 

VALADARES (UFJF/GV)  

 

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA da 

Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares, no uso das atribuições que 

lhe foram conferidas pela Resolução nº 62 de 2016 do Conselho Superior da UFJF (CONSU), torna 

pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para Preceptoria do Internato do Curso de 

Graduação em Medicina, nos termos da Lei nº. 8.080 de 19/09/1990, no disposto nos art. 15 a 18 da 

Lei nº. 11.129 de 30/06/2005, na Portaria MS nº. 1.111 de 05/07/2005.  

 

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1 - O processo seletivo simplificado de que trata o presente edital visa selecionar profissionais da 

área da saúde para o exercício das atividades de preceptoria do estágio curricular obrigatório 

(Internato) no âmbito do curso de graduação em Medicina UFJF – Campus Governador Valadares.   

1.2 - A atividade de preceptoria constitui-se em modalidade de supervisão/orientação às atividades 

de ensino e de aprendizagem com assistência direta ao aluno de graduação em Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório do curso de Medicina. 

1.3 - Todos os candidatos selecionados constituirão, em conjunto, preceptores vinculados ao 

Programa de Preceptoria do curso de Medicina da UFJF-GV. A Preceptoria será exercida em 

Instituições integrantes do Sistema Único de Saúde ou vinculadas à rede privada, conveniadas em 

regime de cooperação com a Universidade Federal de Juiz Fora, Campus Governador Valadares 

(UFJF-GV) e/ou nos ambientes de práticas previstos no projeto político pedagógico do curso de 

medicina, como Setores da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde do município de 

Governador Valadares.  

1.4 - Os turnos de trabalho deverão ser compatíveis com o programa educacional das turmas que 

desenvolverão as atividades de estágio.  

1.5 - É permitida a inscrição do candidato em mais de uma vaga das seleções constantes no ANEXO 

I.  

1.6 - Nenhum candidato terá direito a aquisição de mais de uma (01) bolsa, quando houver.  

 

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO 

 

2.1– Para a realização de atividades de preceptoria / supervisão será exigido dos interessados:  



I - Ser profissional de saúde regularmente registrado nos respectivos conselhos, exceto para 

profissionais cujo cargo exercido não exija. 

II - Atuar e possuir vínculo nos cenários de prática previstos para as atividades do Internato do curso 

de Medicina da UFJF – Campus Governador Valadares, de acordo com o projeto pedagógico do 

estágio obrigatório ou ser professor coordenador de estágio devidamente vinculado a Comissão 

Organizadora de Estágios (COE) do Curso de Medicina da UFJF – Campus Governador Valadares. 

III - Possuir disponibilidade de tempo necessário para realizar as atividades de supervisão de 

estudantes no internato previstas no plano de estágio a ser disponibilizado pelo supervisor do estágio, 

 

 

3.   DAS ATRIBUIÇÕES DA ATIVIDADE DE PRECEPTORIA DE GRADUAÇÃO  

 

3.1- As atividades de Preceptoria ocorrerão nos horários previamente definidos em Plano de 

Trabalho/Atividade no local da execução das atividades de preceptoria, onde o Preceptor estiver 

lotado. Compete ao profissional Preceptor do Internato as seguintes atribuições, além de outras 

previstas na Resolução Nº 62/2016 – CONSU/UFJF:  

 

I. Orientar e supervisionar o treinamento discente de acordo com o Projeto Político Pedagógico 

do curso de Medicina e o Projeto de Ensino de Estágio Supervisionado;  

II. Participar da Capacitação permanente do Preceptor de Internato, de acordo com o Projeto 

Pedagógico do curso de Medicina e Projeto de Ensino de Estágio Supervisionado, além da 

participação em capacitações pedagógicas, reuniões de educação permanente, atividades de 

desenvolvimento profissional contínuo e de planejamento;  

III. Participar de encontros para atualização e de oficinas para a elaboração de protocolos em sua 

área de especialidade;   

IV. Acompanhar o desenvolvimento de competências dos discentes a ele vinculado;  

V. Realizar as avaliações de desempenho dos discentes sob sua responsabilidade, previstas no 

projeto pedagógico do curso de Medicina;  

VI. Apurar a frequência dos discentes sob sua responsabilidade, conforme procedimentos e normas 

estabelecidos pela UFJF;  

VII. Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante a 

adequada supervisão dos estágios nos cenários de prática do curso de Medicina;  

VIII. Contribuir para a formação de profissionais com perfil adequado às necessidades e às políticas 

de saúde do País;  

IX. Sensibilizar e preparar profissionais para o adequado enfrentamento da realidade 

socioeconômica e da saúde da população brasileira;  

X. Estimular a formação de profissionais médicos de elevada qualificação técnica, científica, 

tecnológica e acadêmica, bem como a atuação profissional pautada em princípios éticos, críticos 

e humanísticos, pela cidadania e pela função social da educação superior, orientados pela 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

XI. Fomentar a articulação entre o ensino superior, assistência à saúde e ações de saúde coletiva. 

 

4. DOS BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE DE PRECEPTORIA DE GRADUAÇÃO  

 

4.1 – Concorrem aos benefícios do Programa de Preceptoria do curso de Medicina da UFJF-GV 

todos os preceptores aprovados no processo seletivo que realizarem as atividades regularmente.  

4.2 – São os benefícios da Resolução nº 62 de 2016 do Conselho Superior da UFJF (CONSU):  

 

I. Receber certificação das atividades desenvolvidas como preceptor do curso de graduação em 

Medicina da UFJF/GV;   

 



II. Publicar artigo científico, oriundo de trabalho próprio, ou com a participação de discente, 

utilizando o nome desta IES, sendo necessária participação de docente de magistério superior 

ligado à área específica do trabalho como co-autor;   

 

III. Participação em grupos de pesquisa da UFJF como pesquisador colaborador;   

 

IV. Enviar trabalhos para Congressos e afins, orientando alunos de graduação e, utilizando o nome 

desta IES, sendo necessária a participação de docente de magistério superior como coautor;  

 

V. Participar em cursos de desenvolvimento docente da UFJF realizados pelo departamento de 

Medicina ou Instituto de Ciências da Vida da UFJF/GV;   

 

VI. Certificação que garanta pontuação para avaliação de currículo nos processos seletivos para 

pós-graduação da IES;   

 

VII. Usar da logomarca da UFJF e do Curso de Medicina em vestuário de trabalho (jaleco) em local 

e período correspondente ao desenvolvimento das atividades de preceptoria do curso de 

Medicina da UFJF/GV.  

 

5. DAS VAGAS  

 

5.1 – Serão ofertadas 50 (cinquenta) vagas para preceptor bolsista para as seguintes áreas 

distribuídos da seguinte maneira:  

5.1.1- Atenção Básica à Saúde (16 bolsas),   

5.1.2- Urgência e Emergência (2 bolsas),   

5.1.3- Cirurgia (2 bolsas) 

5.1.4- Saúde Coletiva (7 bolsas) 

5.1.5- Clínica Médica (9 bolsas) 

5.1.6- Obstetrícia e Ginecologia (3 bolsas) 

5.1.7- Pediatria (2 bolsas), 

5.1.8- Estágio eletivo (1 bolsa) 

5.1.9- Coordenadores professor coordenador de área de estágio devidamente vinculado a Comissão 

Organizadora de Estágios (COE) do Curso de Medicina da UFJF (8 bolsas) 

 

5.2 – A aprovação do candidato em um setor do serviço de saúde não implica em exclusividade de 

prestação de supervisão do estagiário no mesmo, podendo ser realizada a preceptoria em outro serviço 

mediante necessidade identificada pela COE e acordado com o preceptor;  

 

6. DA INSCRIÇÃO  

 

6.1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

6.2 - Períodos de inscrições (exceto sábados, domingos, feriados e recessos): de 01/08/2022 a 

05/08/2022, de 07hs às 19hs, no horário de Brasília.  

6.3 - Locais e Endereços das Inscrições: As inscrições serão efetuadas, pessoalmente ou por 

terceiros, diretamente Secretaria do Departamento de Medicina da UFJF-GV (Universidade Federal 

de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares, R. 7 de Setembro, 330, sala 301 - Centro, Gov. 

Valadares - MG, 35010-177), ou pelo seguinte endereço eletrônico: secretaria.medicina.gv@ufjf.br 

 

mailto:secretaria.medicina.gv@ufjf.br


6.3.1 Na opção da inscrição por meio eletrônico os documentos exigidos no item 7, deverão 

ser enviados digitalizados no formato pdf. Não será efetivada a inscrição de candidatos que não 

apresentar toda a documentação exigida ou ilegível.    
 

6.4 - Os requerimentos de inscrição e respectiva documentação poderão ser enviados via postal ou 

por e-mail (secretaria.medicina.gv@ufjf. br), desde que recebidos no setor responsável pelos serviços 

de protocolo da respectiva seleção, dentro do período de inscrições fixado por este Edital, arcando o 

candidato com os eventuais riscos oriundos desta modalidade de inscrição, em quaisquer hipóteses 

em que a entrega não seja feita na data limite e no(s) endereço(s) indicado(s).  

 

6.4.1- Nas inscrições realizadas via postal deverá constar no respectivo envelope utilizado para 

envio dos documentos de inscrição, obrigatoriamente, como “destinatário” o Departamento de 

Medicina da UFJF-GV, o número do Edital, o setor da vaga pretendida, com o endereço para o 

qual está sendo enviada a inscrição.  

 

6.5 - Não será cobrada taxa de inscrição.  
 

 

7.  DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO: No ato da inscrição, deverão ser entregues ou 

enviados via postal/e-mail os seguintes documentos: 

 

a) Ficha de Inscrição em Processo Seletivo Simplificado preenchida – ANEXO I 

b) cópia simples de documento de identidade;  

c) cópia simples do CPF;  

d) certidão de quitação eleitoral (www.tse.jus.br);  

e) cópia simples de documento que comprove estar em dia com obrigações militares, quando couber;  

f) certidão negativa atualizada expedida pelo Conselho de Classe, comprobatória da inexistência de 

processo disciplinar pendente e, ou, de imposição de pena disciplinar de qualquer natureza, quando 

couber; 

g) cópia simples de documento que comprove a titulação exigida no Edital.   

h) uma via do Currículo Lattes (www.cnpq.br) / Curriculum vitae com documentação comprobatória 

i) requerimento de juntada do Laudo Médico (para candidatos portadores de deficiência);  

j) requerimento de atendimento especial (para aqueles que o necessitarem).  
 

7.1 Será indeferida a inscrição do candidato que não satisfizer as condições exigidas neste Edital, cuja 

análise é de responsabilidade do chefe de departamento. Após o término das inscrições, o resultado 

do deferimento/indeferimento será publicado, por afixação, na Secretaria da Unidade Acadêmica.  

 

7.2 Procedimento de Recursos contra os Atos de Deferimento/Indeferimento: Caberá recurso a ser 

interposto no prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da divulgação do ato de 

deferimento/indeferimento da inscrição. O recurso deverá ser interposto pessoalmente ou por terceiro, 

no mesmo local da inscrição da seleção pretendida, de 7h às 19h  

 

  7.2.1 Os  interessados  poderão enviar  seus  recursos  através  do  e-mail: 

secretaria.medicina.gv@ufjf.br, sendo de responsabilidade do candidato a confirmação da 

legibilidade e do recebimento do documento através dos telefones constantes do Anexo I, 

respeitados os prazos e horários previstos no subitem anterior.  

 

 

8 DA SELEÇÃO  

 

A seleção do candidato será executada por Comissão Especial de Seleção designada pela Comissão 

Organizadora de Estágios (COE) conforme critérios descritos no item 10 desse Edital 

http://www.cnpq.br/
http://www.cnpq.br/
http://www.cnpq.br/


 

 

9-. DO CRONOGRAMA  

 

01/08/2022 a 05/08/2022 (até às 19 horas) – Período de inscrição.  

05/08/2022– Deferimento das inscrições.  

08/08/22 e 12/08/2022 Avaliação de Seleção 

12/08/2022 – Divulgação do resultado.  

15/08/2022 – Recursos.  

17/08/2022 (a partir das 20 horas) – Homologação do resultado final.  

 

10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 

10.1 - Os critérios para seleção de preceptor para o curso de Medicina da UFJF-GV se fundamentarão 

em:  

 

10.1.2. Admissão de inscrição: serão utilizados os seguintes critérios de admissão de 

inscrição: 

 

a. Ter realizado inscrição por meios e prazos indicados no item 6 e item 7 deste edital; 

b. Atender aos requisitos do item 2 deste Edital; 

c. Declarar que possui disponibilidade de tempo necessário para realizar as atividades de 

supervisão de estudantes no internato previstas no plano de estágio a ser disponibilizado pelo 

coordenador do estágio. 

 

10.1.3. Os candidatos que atenderem a todos os critérios de admissão de inscrição, passarão à 

fase de classificação. 

 

10.1.4. Classificação: se dará por meio de uma escala de pontuação, considerando os critérios 

relacionados abaixo e tendo por base as informações fornecidas pelo candidato no item 

formação e experiência do formulário de inscrição desta seleção e currículo com documentos 

comprobatórios. 

 

Critério de classificação Pontuação 

Curso ou formação em preceptoria 10 pontos 

Curso de pós-graduação strictu sensu (mestrado ou doutorado) * 5 pontos para doutorado e 

3 pontos para mestrado 

Curso de especialização profissional em modalidade Residência 5 pontos 

Especialização profissional na modalidade título de especialista 

ou especialização com Registro de Qualificação do Especialista 

(RQE). 

3 pontos 

Tempo de atuação como preceptor na rede de saúde do municio de 

Governador Valadares. 

1 ponto por ano**, até o 

máximo 10 pontos 

Tempo de atuação como profissional na rede saúde do municio de 

Governador Valadares. 

1 ponto por ano**, até o 

máximo 10 pontos 

Experiência como preceptor: Carga horária dedicada a atividade de 

preceptoria (incluindo atividades teóricas e práticas) 

0,5 ponto por hora, até o 

máximo 40h. 

Professor Coordenador de Estágios nomeado pela COE do Curso de 

Medicina da UFJF-GV. 

50 pontos 

* Será considerado apenas o maior título. 



** Considera-se o ano como 12 meses completos. Não serão aceitas frações de ano. 

 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO  

 

11.1 - O resultado final desse processo seletivo será homologado pelo Departamento de Medicina e 

divulgado no site https://www2.ufjf.br/gv/   

 

12. DA CONVOCAÇÃO  

 

12.1 - Os candidatos selecionados serão convocados de acordo com a necessidade e a conveniência 

da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, obedecendo à ordem de 

classificação por área pretendida  

12.2 - As vagas oferecidas para Capacitação de Preceptores formarão banco de dados de profissionais 

capacitados para convocação dentro do prazo de validade do Processo Seletivo. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1 - A seleção dos Preceptores por este processo seletivo não implica na obrigatoriedade de 

aproveitamento no quadro de recursos humanos da UFJF/GV.  

13.2 - A convocação do candidato obedecerá rigorosamente à ordem de classificação expressa neste 

edital.  

13.3 - Conforme decisão da Comissão do Especial de Seleção, poderá haver remanejamento das 

vagas caso alguma área não complete o número total de preceptores.   

13.4 - Deverá ser celebrado Termo de Compromisso com cada preceptor, o qual será enviado por e-

mail pela secretaria do Departamento de Medicina, ficando o preceptor selecionado responsável pelo 

envio do documento preenchido e assinado no prazo máximo de sete (07) dias a contar da publicação 

do resultado. A não observação deste item poderá implicar no não pagamento da bolsa, quando 

houver.  

13.5 - Os Termos de Compromisso deverão ser assinados pelo Chefe de Departamento de Medicina, 

que também será responsável pelo acompanhamento de sua execução.  

13.6 - O prazo de validade deste processo seletivo será de 2 (dois) anos, a partir da data de publicação 

da homologação dos resultados, podendo haver prorrogação e recondução dos candidatos, de acordo 

com a necessidade e interesse do Departamento de Medicina.  

14.6.1 – A manutenção da bonificação financeira aos preceptores bolsistas ocorrerá a depender do 

fornecimento das mesmas pelo Ministério da Educação do Governo Federal.  

13.7 - Os casos omissos serão resolvidos pelo chefe do Departamento de Medicina da UFJF/GV 

juntamente com a Comissão Organizadora de Estágios - COE.  

 

Governador Valadares, 29 de julho de 2022.  

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Heder José Ribeiro 

Chefe do Departamento de Medicina - ICV 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

CAMPUS AVANÇADO DE GOVERNADOR VALADARES 

 

  

 

https://www2.ufjf.br/gv/


 

 

 

ANEXO I.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA – ICV  

DEPARTAMENTO DE MEDICINA  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO   

(PREENCHER COM LETRA DE FORMA)  

 

PRECEPTOR   

 
CANDIDATO  
Nome     Data de Nascimento  

 
Identidade nº  Naturalidade  Nacionalidade / País (se estrangeiro)  

 
ENDEREÇO  
Rua, nº, etc 

 
 Bairro  

 
 

Cidade  

 
 Estado   CEP  

 
Telefone  E-mail  

 
  

OBJETIVO DA INSCRIÇÃO  
Unidade  Departamento  Edital nº   Seleção nº  

 
Especificar Área de Conhecimento Básica e local de atuação na rede referenciada do internato de medicina da UFJF-GV 

 

 

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO  

Declaro serem verdadeiras as informações acima e, ainda, conhecer e aceitar as normas que regem o processo seletivo 
especificado.  

Governador Valadares,                  de                            de 

 

 

Assinatura do Candidato ou 

Representante (com procuração)  

VIA DA SECRETARIA  

 

  


