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EDITAL PROEC nº 456 / 2016 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE SUPERVISORES MÉDICOS PARA O 

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA 
(PROVAB) 

 
 
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), por meio da Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura (PROEC), como uma das instituições credenciadas junto ao 
Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação para exercer a supervisão do 
Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB), no uso de suas 
atribuições, e considerando os Portaria Interministerial nº 2.087/MS/MEC, de 1 de 
setembro de 2011 e alterada pela portaria Interministerial nº 3031/MS/MEC, de 26 
de dezembro de 2012, que institui o Programa de Valorização da Atenção Básica 
(PROVAB), torna público o presente Edital de convocação de interessados para 
participar do Processo de Seleção e Credenciamento de Médicos para realizar 
atividades relacionadas à supervisão do PROVAB estabelecidas neste edital. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O Processo de Seleção de Supervisores será regido pelas regras 
estabelecidas neste edital e executado sob a coordenação da Coordenadoria 
Acadêmica da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP). 

1.2. O presente procedimento tem o objetivo de selecionar médicos para atuarem 
como Supervisores de médicos vinculados ao PROVAB, que atuam na Atenção 
Básica de Saúde (ABS), em SUS-municipais, e também apoiar a organização de 
Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade 
(PRMGFC). 

1.3. Os médicos credenciados como Supervisores da UNIFESP junto ao PROVAB 
não terão qualquer vínculo trabalhista com a UNIFESP, em decorrência desta 
função. 
1.3.1. Caso o Supervisor médico seja servidor ou pós-graduando da UNIFESP, ou 
tenha vínculo empregatício com outra instituição ou empresa, deve desempenhar 
as atividades de Supervisão junto a médicos do PROVAB, em horários não 
concorrentes com sua jornada regular de trabalho, de forma a não prejudicar as 
funções de seu cargo principal. 
1.3.2. A Supervisão da UNIFESP junto a médicos do PROVAB perdurará enquanto 
vigorar o Termo de Cooperação firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a 
UNIFESP para esta finalidade. 

1.4. Os Supervisores credenciados serão convocados conforme a ordem de 
classificação estabelecida de acordo com os critérios previstos neste edital. 
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1.5. Cabe à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do 
Ministério da Saúde (SGTES/MS), com relação aos supervisores: 
a) pagar uma bolsa mensal no valor de referência estabelecido no Edital 
MS/SGTES nº 10/2016, na dependência do cumprimento das atividades 
realizadas, definidas no Plano de Trabalho, aprovado pela Coordenação Nacional 
do PROVAB; 
b) custear passagens e diárias para as ações presenciais de Supervisão, oficinas e 
reuniões, quando necessário; e 
c) avaliar e deliberar acerca de casos omissos. 
 
2. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DO SUPERVISOR  

2.1. Os candidatos a vagas de Supervisores da UNIFESP junto ao PROVAB, para 
participarem deste processo seletivo, deverão ter, obrigatoriamente, graduação 
em medicina e atender também a, pelo menos, um dos itens descritos abaixo:  
a) possuir Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade; 
b) possuir Residência em Medicina Preventiva e Social; 
c) ter experiência, exercendo função de Preceptor junto a Estágios 
Supervisionados de Atenção Básica em Saúde (ABS) no SUS, em cursos de 
medicina ou em PRMGFC; 
d) possuir experiência, assistencial ou gerencial, em serviços de APS; 
e) ter experiência, exercendo a função de Supervisor de Instituição Supervisora 
junto a médicos do PROVAB e/ou ao Projeto Mais Médicos para o Brasil; 
f) ter experiência em docência na área de Saúde Coletiva ou Saúde Pública; 
g) ter disponibilidade de carga horária para realização das atividades relativas à 
função; e 
h) ter disponibilidade para realizar viagens e participar de reuniões relativas ao 
desenvolvimento de ações do Programa. 

2.2. Os Supervisores deverão estar em situação regular perante a Justiça Eleitoral 
no Brasil e, sendo do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares no 
Brasil. 

 

3. DAS ATRIBUIÇOES DOS SUPERVISORES 

3.1. As atribuições dos Supervisores da UNIFESP, junto aos médicos do PROVAB, 
são: 
a) realizar, pelo menos, uma supervisão PRESENCIAL por mês aos médicos sob 
sua responsabilidade, de forma individualizada, de acordo com os Planos de 
Trabalho da UNIFESP no PROVAB; 
b) promover supervisão à distância aos médicos sob sua supervisão, por distintos 
meios de comunicação, de acordo com os Planos de Trabalho da UNIFESP no 
PROVAB; 
c) aplicar avaliações aos médicos sob sua responsabilidade, dentro dos prazos 
previstos e de acordo com calendário divulgado pela Coordenação Nacional do 
PROVAB; 
d) articular junto à Coordenação da Supervisão da UNIFESP no PROVAB para 
apoiar a gestão de SUS-municipais em processos de implantação, expansão e/ou 
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qualificação de PRMGFC já credenciados na CNRM, bem como apoiar na 
construção de Pedidos de Credenciamento Provisório (PCP) de PRMGFC; 
e) registrar e postar Relatórios estruturados, mensalmente, referentes a todas as 
atividades realizadas, no sistema de informações indicado pela Coordenação 
Nacional do PROVAB; 
f) manter atualizados os sistemas de acompanhamento e monitoramento do 
Programa;  
g) reunir-se periodicamente, ao menos uma vez por mês, com a Coordenação da 
Supervisão do PROVAB na UNIFESP; e 
h) atender a todas as orientações encaminhadas pela Coordenação da UNIFESP e 
pelo MS. 

 
4. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

4.1. As inscrições serão realizadas somente pelo e-mail 
provab.coordacademica@unifesp.br, no período das 12 horas de 4 de julho de 
2016 às 12 horas de 8 de julho de 2016, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PROEC) da UNIFESP. Registrar como assunto da mensagem: “Seleção Provab”. 

4.2. Para realizar a inscrição no Processo Seletivo, o candidato deverá preencher 
e anexar, na mensagem encaminhada, os Formulários disponíveis no Anexo I e no 
Anexo II.  

4.3. Os documentos que comprovam o atendimento aos critérios de seleção 
devem ser obrigatoriamente enviados anexados à mensagem indicada no item 4.1, 
em formato PDF. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

5.1. A Coordenadoria Acadêmica da PROEC da UNIFESP constituirá um Banco de 
Supervisores, a partir de pontuação atribuída ao interessado na seguinte 
conformidade: 
a) ter experiência de supervisão ou preceptoria em PRMGFC ou em Estágios 
Supervisionados de curso de medicina em Atenção Básica em Saúde (ABS) no 
SUS (10 pontos); e/ou 
b) ter experiência como Supervisor de Instituição Supervisora no PROVAB e/ou no 
PMMB (10 pontos); e/ou 
c) ter experiência, assistencial e/ou de gestão, em serviços de ABS no SUS (10 
pontos); e/ou 
d) ter Residência Médica em Medicina Geral de Família e Comunidade e/ou 
Medicina Preventiva e Social (5 pontos); e/ou 
e) ser servidor ou pós-graduando da Unifesp, exercendo funções em áreas 
relacionadas com a Saúde Pública (5 pontos). 

5.2. Em caso de igualdade de classificação, para efeito de desempate, serão 
considerados os seguintes critérios, sucessivamente: 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/processo_seletivo/Editais_2016/Edital_456/Edital_456_ANEXO_I.docx
http://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/processo_seletivo/Editais_2016/Edital_456/Edital_456_ANEXO_II.docx
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a) o candidato que tiver experiência docente em serviços da ABS no SUS; 
b) o candidato de maior idade (consideradas as frações de meses e dias). 

5.3. Serão disponibilizadas vagas na proporção de um Supervisor da UNIFESP 
para cada cinco a, no máximo, 10 médicos do PROVAB que serão, 
oportunamente, divulgadas. 

5.4. As vagas disponíveis serão para Supervisão de médicos do PROVAB, lotados 
em serviços da ABS de SUS-municipais; inicialmente nas seguintes Regiões de 
Saúde: Município de São Paulo; Franco da Rocha; Mananciais; e Rota dos 
Bandeirantes. Esses municípios poderão ser repactuados com as coordenações 
estadual e/ou nacional do Programa.  

5.5. O credenciamento do interessado como Supervisor da UNIFESP junto ao 
sistema de gestão do PROVAB, não impõe a obrigação de convocação por parte 
da UNIFESP ou do PROVAB. 

5.6. Com a conclusão deste processo seletivo, será constituído um Banco de 
Supervisores, que poderão ser convocados, por ordem de classificação, de 
acordo com a necessidade de vagas nos SUS-municipais, nas Regiões de Saúde 
pactuadas para a Supervisão da UNIFESP. 

 

6. DO RESULTADO FINAL  

6.1. O resultado estará disponível via internet por meio do site da PROEC-
UNIFESP http://www.unifesp.br/reitoria/proex, a partir das 18 horas do dia 
08/07/2016.  

6.2. Caberá recurso aos resultados exclusivamente pelo e-mail 
provab.coordacademica@unifesp.br apontando os motivos do recurso de 
acordo com o cronograma deste Edital, até às 24 horas do dia 10/07/2016. 
Registrar como assunto da mensagem: “Recurso Provab”. 

6.3. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar as 
publicações e informações disponibilizadas no site da POEC-UNIFESP 
http://www.unifesp.br/reitoria/proex.  

6.4. Os candidatos que não apresentarem a documentação e os desistentes serão 
substituídos por candidatos remanescentes, classificados no processo seletivo. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. O credenciamento será válido por período de dois anos ou enquanto mantiver 
vigente o Termo de Cooperação firmado entre o Ministério da Saúde e a 
UNIFESP. 

7.2. São parte integrantes do presente edital, como se nele estivem transcritos:  
a) Portaria Interministerial Nº 2.087/2011, que institui o PROVAB;  

b) Edital nº 10/2016 da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde, do Ministério da Saúde;  
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c) Termo de Cooperação firmado entre o Ministério da Saúde e a UNIFESP, de 
adesão desta ao Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica. 

 

8. CRONOGRAMA 

Atividades  Datas  

Período de inscrição  12:00 horas do dia 04/07/2016 às 
12:00 horas do dia 08/07/2016  

Divulgação dos selecionados  08/07/2016 após as 18:00 horas  

Recurso dos resultados  10/07/2016 até as 23:59 horas  

Resultado Final  11/07/2016 após as 12:00 horas  
 
 

São Paulo, 4 de julho de 2016. 
 

FLORIANITA COELHO BRAGA CAMPOS – Pró-Reitora de Extensão e Cultura 
 

NICANOR RODRIGUES DA SILVA PINTO – Coordenador Acadêmico de Extensão 
 
 
 
 


