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RETIFICA EDITA 01/2018 - SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS PARA O 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE - PET-

SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE UFJF- JF/SMS-JF 

 
A Pró-reitora de graduação, professora Maria Carmen Simões Cardoso de Melo, no uso de suas 

atribuições, retifica o Edital 01/2018 - Seleção de estudantes bolsistas e voluntários para o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET - Saúde/Interprofissionalidade UFJF - 

JF/SMS-JF, nos seguintes termos:  

 
 
 

1. O inciso III do item 5.1, referente às atribuições dos bolsistas, passa a ter a seguinte 
redação:  
 
 

III - Participar das atividades nas UBS (até 8 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 APS, participação no conselho local de 
saúde) 

Juiz de Fora, 12 de dezembro de 2018. 
 
 

Maria Carmen Simões Cardoso de Melo 
Pró-Reitora de Graduação 

UFJF 
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