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Edital Internos Simplificado ProEc nº 56 de 02 de março de 2020 Chamada interna para inscrição e 

seleção de TUTORES no Programa de Educação pelo Trabalho PET- Saúde/ Interprofissionalidade –

Universidade Federal de são Paulo e Secretaria Municipal de Saúde de Diadema/SP - 2019/ 2020.  

 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), em conjunto com a secretaria municipal de saúde de 

Diadema, torna público o presente edital interno simplificado para inscrição e seleção de 

candidatos TUTORES ao Programa PET- Saúde/Interprofissionalidade Diadema 2019-2020, observando os 

aspectos a seguir nomeados:  

  

1-Das disposições Preliminares:  

Torna público que estão abertas, no período de 14/12/2018 a 18/12/2018 (Anexo1) as inscrições para o 

processo seletivo para preenchimento de vagas de profissional de nível superior, que atuam no ensino de 

graduação dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Medicina da Unifesp para atuarem na função 

de tutores de quatro grupos de aprendizagem tutorial do PET- Saúde/Interprofissionalidade – 

2019/2020.  

1.1. O Pet Saúde/Interprofissionalidade está fundamentado nos dispositivos legais:  

1.2. O Edital MS nº 10, de 23 de julho 2018, que trata da seleção para o Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde PET-Saúde/Interprofissionalidade - 2019/2020;  

1.3. A Portaria Interministerial MS/MEC nº 421, de 3 de março de 2010, que institui o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde) e dá outras providências;  

1.4. A Portaria Interministerial MS/MEC nº 422, de 3 de março de 2010, que estabelece orientações e 

diretrizes técnico-administrativas para a execução do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

- PET Saúde; e  

1.5. A Resolução 287 de 1998, do Ministério da Saúde, que relaciona as categorias profissionais de saúde 

de nível superior para fins de atuação do Conselho;  

1.6. PET Saúde/ interprofissionalidade tem como pressuposto a educação pelo trabalho, caracterizando-

se como instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao 

trabalho, dirigidos aos estudantes dos cursos de graduação na área da saúde, de acordo com as 

necessidades do SUS, tendo em perspectiva a inserção das necessidades dos serviços como fonte de 

produção de conhecimento e pesquisa nas instituições de ensino.  

  

  

2 - Requisitos para inscrição  

  

Poderá ser candidato a tutor de grupo de aprendizagem tutorial PET 

Saúde/Interprofissionalidade o profissional que atender aos seguintes requisitos:   

   

2.1. Ser professor de graduação, da carreira docente ou de técnico administrativo, estando em pleno 

exercício das atividades;   

2.2. Estar envolvido com processo de mudança curricular e/ou de integração ensino-serviço-comunidade, 

com ênfase no desenvolvimento de iniciativas interprofissionais  

2.3. Ter formação de nível superior na área da saúde  

2.4. Dispor de dedicação mínima de 8 (oito) horas semanais.   

  

  

3 - Atribuições do tutor:  

  

São atribuições do tutor acadêmico:   

3.1. Orientar as vivências em serviço e produzir ou orientar a produção de conhecimento relevante na 

área da saúde;    
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3.2. Desenvolver supervisão ensino-assistencial, exercida em campo e em espaços de formação, dirigida 

aos membros do grupo tutorial de aprendizagem, totalizando carga horária mínima de 8 (oito) horas 

semanais, sem prejuízo das demais atividades previstas na instituição;   

3.3. Controlar a frequência e a participação dos estudantes;   

3.4. Participar do processo de formação na temática da Educação Interprofissional (EIP) em saúde, a ser 

ofertado pela SGTES/MS, no período de vigência do projeto.   

   

3.5. Para cada um dos quatro grupos tutoriais serão selecionados dois tutores, de profissões distintas, dos 

quais um atuará como docente coordenador do grupo tutorial, com responsabilidade de planejar, 

gerenciar e monitorar as ações entre os integrantes do grupo, garantir a execução das propostas 

elaboradas e registrar as ações desenvolvidas, tendo como fundamental preceito o compartilhamento 

das decisões na lógica da interprofissionalidade.   

  

4 - Remuneração e duração  

4.1. Os profissionais selecionados às vagas de tutor do grupo PET-Saúde/Interprofissionalidade receberão 

mensalmente uma bolsa de tutoria até o término da vigência do projeto, a partir do início de execução 

das atividades, condicionada à validação do cadastro de todos participantes, conforme disposto no item 

1.6 do Edital MS Nº 10, de 23 de julho 2018.    

4.2. As bolsas para os tutores terão como referência as Bolsas para o Desenvolvimento Tecnológico, nível 

CNPQ ATP "A", em conformidade com a RN-016/2010, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq).  

4.3. Os valores das bolsas para professores que exercem a função de coordenadores de grupo de 

aprendizagem tutorial terão como referência as Bolsas para o Desenvolvimento Tecnológico, nível CNPQ 

DTI "C", em conformidade com a RN-016/2010, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq).    

4.4. Os profissionais inscritos que cumprirem os requisitos de tutor, mas que não forem 

contemplados com bolsas, poderão atuar na modalidade de tutor voluntário. Os participantes voluntários 

deverão ser cadastrados no Sistema de Informações Gerenciais do Programa de Educação pelo Trabalho 

para a Saúde (SIG-PET-Saúde), para fins de acompanhamento e certificação, no entanto, não receberão 

bolsas.  

4.5. Os repasses de recursos financeiros das bolsas serão condicionados:  

 a) Termo de Compromisso conforme previsto no Anexo II do Edital MS nº 10, de 23 de julho 2018;  

b) ao cadastro dos contemplados no Sistema de Informações Gerenciais do Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (SIG-PET Saúde), que deverá ser atualizado mensalmente pelo coordenador do 

projeto;   

c) a inserção no SIG-PET-Saúde, mensalmente pelo coordenador de cada Projeto PET-Saúde, de relatório 

de atividades realizadas, bem como de ocorrências indicando a permanência, interrupção ou 

cancelamento do pagamento das bolsas;   

d) ao atesto do gestor ao qual a coordenação do projeto está vinculada.    

  

5 - Documentos necessários para inscrição  

  

Para a inscrição são necessários os seguintes documentos:  

  

5.1. Nome completo do candidato a tutor;  

5.2. CPF (apenas números);   

5.3. Categoria Profissional;  

5.4. Número da matrícula funcional;  

  

5.5. Endereço Currículo Lattes ou CV anexado;  
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5.6. Informação sobre a disponibilidade de carga horária semanal para atuar no projeto  

  

5.7. Informação sobre a inserção atual em atividades de integração ensino-serviço-comunidade;  

  

5.8. Informação sobre as atividades que realiza e a posição ocupada nos cursos de Enfermagem, Farmácia 

ou Medicina da Unifesp que sejam facilitadoras de avanços na formação interprofissional.  

  

  

6 -  Das vagas:  

  

6.1. O número de vagas ofertadas seguirá mediante disponibilidade de vagas de reposição do Projeto 

submetido ao Ministério da Saúde, condicionando ao máximo de 8 vagas, sendo quatro de coordenador 

de grupo tutorial. A formação dos grupos tutoriais de aprendizagem cumpre o disposto no item 2.2.1.3. 

do Edital MS nº 10, de 23 de julho 2018 PET-Saúde/Interprofissionalidade, totalizando 4 grupos 

interprofissionais.  Os grupos envolvem profissionais de diversos níveis de atenção, a fim de estimular a 

maior interação entre os profissionais e a superação da fragmentação do trabalho e formação profissional 

em saúde. Serão coordenadores de grupo os classificados como tutores que obtiverem maior pontuação.  

  

7 -  Das inscrições  

  

7.1. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição que está disponível no Anexo 3.   

7.2. Os documentos descritos no item 5 e a ficha de inscrição preenchida e assinada deverão ser 

digitalizados e enviados para o e-mail petinterunifesp@gmail.com, indicando no campo assunto a 

expressão “inscrição para tutor PET-Saúde/Interprofissionalidade”, entre os dias 02/03/2020 

e 06/03/2018.   

7.3.  Serão desclassificadas, automaticamente, as inscrições encaminhadas sem a documentação 

exigida.   

  

  

8 - Da Comissão de seleção  

  

8.1. A seleção será realizada por uma comissão formada por docentes envolvidos no projeto.  

  

  

9 - Da avaliação preliminar:  

  

Serão considerados aptos a participar do processo seletivo os candidatos que:  

9.1. Enviaram documentação dentro do prazo fixado;  

9.2. Enviaram a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada acompanhada de todos os 

documentos solicitados;  

9.3. Estão envolvidos com processo de mudança curricular e/ou de integração ensino-serviço-

comunidade, com ênfase no desenvolvimento de iniciativas interprofissionais.  

  

10 - Da avaliação  

Para a seleção dos tutores serão considerados os seguintes critérios:   

   

10.1. Experiência profissional na formação em serviço de estudantes de graduação em Enfermagem, 

Farmácia ou Medicina;   
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10.2. Experiência profissional em atividades de integração ensino-serviço-comunidade, como: atividades 

do ensino de graduação (incluindo também preceptoria de estágio profissionalizante); atividades de 

extensão; atividades de pesquisa; PET; programas de residência; e Atividades Curriculares de Integração 

Ensino, Pesquisa e Extensão.   

   

11 - Da classificação dos candidatos e Divulgação de Resultado Preliminar   

   

11.1. Concluída a etapa de avaliação por meio de análises de currículo, os candidatos que cumprirem o 

perfil indicado serão classificados por ordem de pontuação e, no caso de empate, o candidato com maior 

tempo de atuação na instituição será indicado. A divulgação da classificação e resultado preliminar será 

disponibilizada na página da Proec/Unifesp até o dia 10/03/2020.   

   

12 - Dos recursos  

  

12.1. Serão admissíveis recursos contra a decisão da Comissão de Seleção conforme prazo estabelecido 

no cronograma apresentado no Anexo 1.  

12.2. O recurso deverá ser encaminhado de forma digitalizada e anexado a uma mensagem por e-mail (o 

mesmo das inscrições), com o assunto: Recurso Seleção PET-Saúde/Interprofissionalidade até o dia 

12/03/2020.  

12.3. O texto do recurso deverá conter as razões da discordância do reclamante em relação ao resultado 

do processo, o qual deve possuir no máximo 2 (duas) páginas de tamanho A-4.  

  

13 - Da análise dos recursos  

  

A análise do recurso deverá cumprir o seguinte procedimento:  

13.1. - Análise por parte da Comissão de Seleção num prazo de um dia útil após a apresentação do 

mesmo;  

  

14 - Disposições Gerais  

  

14.1. O resultado final será homologado após a conclusão do calendário das etapas de seleção previstas 

no cronograma do processo de seleção;  

14.2. A ata de seleção deverá ser encaminhada, logo após o processo seletivo, à Pró-Reitoria de extensão 

(Proec) e cultura e Pro Reitoria de Graduação da Unifesp homologação do resultado;  

14.3. A divulgação da classificação e resultado e final será disponibilizada no sítio da Proec na Internet  

14.4. O início das atividades dos grupos PET-Saúde/Interprofissionalidade está previsto para o dia 

subsequente à divulgação dos resultados;  

14.5. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção.  

 

 

  

São Paulo, 02 de março de 2020. 

 

 

  

Claudia Fegadolli  

  

Coordenadora do Projeto Pet Interprofissionalidade:  

Formação Interprofissional para a gestão do cuidado em rede: uma proposta articulada entre a Unifesp 

e a gestão municipal do SUS Diadema  
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ANEXO 1  

 

Cronograma do processo de seleção  

  

  Atividade  Datas  

1.  Publicação do Edital  02/03/2020  

2.  Período de Inscrição  02/03/2020 a 06/03/2020  

3.  Resultado preliminar  10/03/2020  

4.  Prazo para interposição de recursos a Comissão de Seleção  12/03/2020  

5.  Divulgação Resultado Final  13/03/2020  

  

   

ANEXO 2  

 

 Ficha de Inscrição  

 

Nome:    

  

Número do CPF (somente números):    

  

Categoria Profissional:    

  

Número da matrícula funcional:    

  

Número de registro profissional:    

  

Endereço Currículo Lattes ou CV anexado    

  

Disponibilidade de carga horária semanal para atuar 

no projeto  

  

Tem interesse em ser coordenador de grupo 

tutorial? 

 (  ) sim   (  ) não 

Inserção atual em atividades de integração ensino-

serviço-comunidade 

 

Descreva as atividades que realiza e a posição 

ocupada nos cursos de Enfermagem, Farmácia ou 

Medicina da Unifesp que sejam facilitadoras de 

avanços na formação interprofissional  

 

 

Escreva em, no máximo 30 linhas, qual sua 

motivação para participar do projeto e quais serão as 

maiores contribuições de sua participação. 

 

 


