
 

 

EDITAL Nº 03, DE 10 DE MAIO DE 2017. 

 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS PARA O PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE – PET SAÚDE/GRADUASUS 

 

 

A Direção Geral da Faculdade Unigran Capital, por intermédio da Coordenação de Pesquisa e Pós-

Graduação, torna público o presente edital de abertura de inscrições, disponível no sítio 

http://www.unigrancapital.com.br/institucional/coordepp.php, visando à seleção 06 vagas na modalidade 

voluntário para participação em atividades vinculadas ao Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde/GraduaSUS (PET-Saúde/GraduaSUS) UEMS/Unigran Educacional 2017/2018. As vagas destinam-se 

a estudantes dos cursos de graduação em Enfermagem e Psicologia da Faculdade Unigran Capital. 

 

1. Preâmbulo 

A União, representada pelo Ministério da Saúde, por intermédio das Secretarias de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde e Secretaria de Atenção à Saúde, e o Ministério da Educação, por intermédio da 

Secretaria de Educação Superior propuseram a seleção de projetos de Instituições de Educação Superior 

(IES) em conjunto com Secretarias Municipais de Saúde para participação no Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde/ GraduaSUS - PET/GraduaSUS de acordo com o estabelecido no Edital n° 13, de 28 

(vinte e oito) de setembro de 2015. A Faculdade Unigran Capital, por meio da Coordenação de Pesquisa e 

Pós-Graduação e de cursos da área de saúde, participa do Programa PET-SAÚDE/GRADUASUS 

2016/2017. Os Alunos participantes do Programa deverão desenvolver atividades de ensino, pesquisa e 

extensão voltadas às Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) e Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) no município de Campo Grande, sob supervisão de professores tutores e preceptores do serviço de 

saúde. 

 

 

2. Período de inscrição 

11 a 15 de maio de 2017, até às 22h. 

 



 

 

3. Inscrição 

Os alunos farão suas inscrições por meio do correio eletrônico: pos.capital@unigran.br 

 

 

4. Documentos Necessários 

a) Ficha de inscrição, devidamente preenchida (anexo 1);  

4.1. A ficha de inscrição que deverá ser encaminhada como arquivo word.  

4.2. Não serão aceitas inscrições em recursos via postal ou fax;  

4.3. Após o encerramento do período de inscrição, não será aceita a complementação da documentação. 

 

 

5. Condições exigidas para a participação no Processo Seletivo 

5.1 Ser aluno de graduação regularmente matriculado no 3º, 5º ou 7º semestres dos cursos de Enfermagem e 

Psicologia da Faculdade Unigran Capital;  

5.2 O acadêmico que for concorrer a vaga de voluntário deverá apresentar uma Declaração de Compromisso 

e disponibilidade de tempo; 

5.3 Ter disponibilidade de, no mínimo, 8 horas semanais para se dedicar exclusivamente às atividades do 

PET-Saúde/GraduaSUS da Faculdade Unigran Capital, inclusive nos finais de semana e feriados, quando 

solicitado;  

 

 

6. Vagas  

As vagas para alunos voluntários oferecidas neste edital estão discriminadas no quadro a abaixo, respeitando 

a matrícula no período na data da inscrição deste edital: 

 

Curso Nº Vagas 
Distribuição de Vagas por 

Semestre 
Período do Contrato 

Enfermagem 03 voluntários 3º ao 7º semestre  

Maio 2017 / Abril 218 Psicologia 03  voluntários 1º ao 5º semestre 

 

mailto:pos.capital@unigran.br


 

6.1 Para os alunos dos cursos acima citados, no caso de desistência, desligamento pela coordenação do 

PETSaúde/GraduaSUS, devido ao não cumprimento das atividades, serão convocados os alunos aprovados 

em lista de espera em ordem decrescente de classificação de cada curso.  

 

 

7. Seleção 

A seleção dos alunos ficará a cargo da Comissão de Seleção designada pela Coordenação de Pesquisa e Pós-

Graduação da Faculdade Unigran Capital. 

7.1 A seleção será realizada em apenas uma etapa, de caráter eliminatório e classificatório, composta por: 

Avaliação escrita, a ser realizada no dia 18 de maio, a partir das 17h. O assunto que deverá ser estudado é 

Hipertensão Arterial Sistêmica. O material para estudo está disponível no link: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab37 

 

 

8. Classificação 

Na classificação dos alunos: 

a) Cada aluno receberá uma nota final, entre 0 e 10, resultado da avaliação indicada no subitem 7.1. 

b) Serão considerado aptos os acadêmicos com média maior ou igual a 5,0 (cinco) 

c) Em caso de empate, terá prioridade o aluno com idade maior. 

 

 

9. Aprovação 

a) Será considerado aprovado o aluno que atender as condições exigidas para a participação no 

processo seletivo, conforme disposto no item 5 (cinco) do Edital Nº 01/2017.  

 

 

10. Desclassificação  

Será sumariamente desclassificado do processo seletivo o aluno que:  

a) Não apresentar a documentação completa para inscrição exigida no presente edital;  

 

 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab37


 

11. Divulgação do resultado  

O resultado preliminar da Avaliação Escrita será divulgado no dia 20 de maio de 2017, no sítio 

www.unigrancapital.com.br. Os alunos terão um prazo de 24 horas para entrar com recursos referentes a esta 

etapa de avaliação.  

O resultado final será divulgado até o dia 24 de maio de 2017. 

 

 

12. Assinatura do Termo de Compromisso:  

a) A coordenação do PET-Saúde/GraduaSUS, do respectivo curso de graduação, receberá os alunos 

aprovados, voluntários, para a assinatura da Ficha de cadastro e Termo de Compromisso na 

Faculdade Unigran Capital, em data e local a serem agendados; 

b) O aluno deverá tomar ciência e cumprir o que está disposto no Plano de Atividades do PET-

Saúde/GraduaSUS 2016/2017;  

c) O aluno deverá apresentar relatórios a cada semestre, a coordenação do PET-Saúde/GraduaSUS e um 

relatório anual das ações desenvolvidas nos respectivos grupos.  

 

 

13. Recursos 

13.1 Serão admitidos recursos na homologação da inscrição e no resultado da seleção.  

13.2 As interposições dos recursos do processo deverão ser formalizadas por meio do correio eletrônico: 

pos.capital@unigran.br, encaminhados à comissão organizadora conforme prazo estabelecido no calendário.  

 

 

14. Considerações Finais 

a) Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;  

b) Ao final do projeto, o acadêmico bolsista e voluntário receberá certificado validado pelo Ministério 

da Saúde; 

c)  Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação/Faculdade Unigran 

Capital. 

 

 

http://www.unigrancapital.com.br/


 

15. Calendário 

 

Datas Descrição 

10/05/2017 Divulgação da Inscrição e Seleção de Alunos Voluntários para o Programa de Educação 

pelo Trabalho para a Saúde/GraduaSUS 

11/05 a 

15/05/2017 

Período de Inscrição 

16/05/2017 Divulgação da homologação preliminar dos inscritos. 

17/05/2017 Prazo para recurso à homologação preliminar dos inscritos. 

19/05/2017 Divulgação da homologação final dos inscritos. 

22/05/2017 Avaliação escrita 

23/05/2017 Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Escrita  

24/05/2017 Prazo para recurso do resultado da avaliação escrita 

25/05/2017 Divulgação do resultado final  

Até 

02/06/2016 

Assinatura do termo de Compromisso 

 

Campo Grande, MS aos 10 (dez) dias de maio de 2017. 

 

 

 

 

Djanires Lageano Neto 

Diretor Geral da Faculdade Unigran Capital 

Faculdade UNIGRAN Capital 

 

 

 

Jeferson Renato Montreozol 

Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação 

Faculdade UNIGRAN Capital 

  



 

 

ANEXO 1 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

Nome: 

Data de Nascimento: _____/_____/__________ 

Sexo: (     ) F          (     ) M 

Estado Civil: 

Nome da Mãe: 

Nome do Pai: 

Naturalidade:                                                                        Cidade/Estado: 

CPF: 

RG:                                                Tipo de Identidade:                                                                  UF: 

Data de Emissão:  _____/_____/__________ 

Endereço 

Logradouro: 

Complemento: 

Bairro:                                                                                 UF:                   CEP: 

Telefone Residencial: (     ) 

Telefone Celular: (     ) 

E-mail: 

Curso de Graduação: 

Ano Ingresso: 

Semestre em que se encontra: 

 

 


