
 
 

EDITAL nº 020/2018 

 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ACADÊMICOS BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS PARA 

O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE – PET SAÚDE 

INTERPROFISSIONALIDADE 

 

A Direção Geral da Faculdade UNIGRAN CAPITAL, por meio da Coordenação de Ensino e 

Extensão (COORDEEX), informa que estão abertas as inscrições, visando à seleção de vagas na 

modalidade BOLSISTA e VOLUNTÁRIO para participação em atividades vinculadas ao 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Interprofissionalidade) Unigran 

Educacional/UEMS – 2018/2020. As vagas destinam-se a estudantes dos cursos de graduação 

em Enfermagem, Psicologia e Nutrição da Faculdade UNIGRAN Capital, e o edital está 

disponível, na íntegra no endereço: https://www.unigrancapital.com.br/institucional/editais/ 

 

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 – PET Interprofissionalidade 

de acordo com o estabelecido no Edital n° 10, de 23 de julho de 2018. A Faculdade UNIGRAN 

Capital, por meio da Coordenação de Ensino e Extensão e de cursos da área de saúde, teve seu 

projeto selecionado para desenvolver o Programa PET-Saúde Interprofissionalidade. Os 

acadêmicos 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, totalizando 8 horas semanais. 

 

2. Inscrições 

De 21 a 23 de novembro de 2018, até às 22h, por meio do correio eletrônico: 

academicacapital@unigran.br 

 

3. Documentos Necessários 

3.1. Ficha de inscrição, devidamente preenchida (anexo 1);  

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

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

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

documentação. 

 

4. Condições exigidas para a participação no Processo Seletivo 

4.1 Ser aluno de graduação regularmente matriculado no 2º, 4º, 6º ou 8º semestres dos cursos de 

Enfermagem, Psicologia e Nutrição da Faculdade UNIGRAN Capital;  

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

Compromisso e disponibilidade de tempo; 

4.3 O acadêmico que se candidatar a uma vaga na modalidade bolsista deverá apresentar 1(uma) 

declaração de que não possui bolsas institucionais (estágio ou desconto por convênio) ou do 

governo (PROUNI ou Vale Universidade). 

4.3 Ter disponibilidade de, no mínimo, 8 horas semanais para se dedicar exclusivamente às 

atividades do PET-Saúde Interprofissionalidade, inclusive nos finais de semana e feriados, 

quando solicitado;  
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5. Vagas  

As vagas para acadêmicos bolsistas e 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 
05 bolsistas 

03 voluntários 
2º ao 8º semestre 

Nov. 2018 – Nov. 2020 Psicologia 
05 bolsistas 

02 voluntários 
2º ao 8º semestre 

Nutrição 
05 bolsistas 

02 voluntários 
2º ao 6º semestre 

 

5.1 Para os alunos dos cursos acima citados, no caso de desistência, desligamento pela 

coordenação do grupo tutorial do PET-Saúde Interprofissionalidade devido ao não cumprimento 

das atividades ou aumento das vagas pelo Ministério da Saúde, serão convocados os alunos 

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

 

6. Seleção 

A seleção dos alunos ficará a cargo da Comissão de Seleção designada pela Coordenação de 

Ensino e Extensão da Faculdade UNIGRAN Capital. 

6.1 A seleção constará de uma etapa única (eliminatória e classificatória): Avaliação escrita a 

ser realizada no dia 27 de novembro, a partir das 17h. O assunto versará sobre o trabalho 

interprofissional. O material para estudo está disponível no link: 

http://historico.redeunida.org.br/editora/biblioteca-digital/serie-vivencias-em-educacao-na-

saude/vol-06-interprofissionalidade-e-formacao-na-saude-pdf 

 

7. Classificação 

Na classificação dos alunos: 

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

subitem 6.1. 

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

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

 

8. Aprovação 

a) Será considerado aprovado o aluno que atender as condições exigidas para a 

participação no processo seletivo, conforme disposto no item 7 (sete) do Edital Nº 

020/2018.  

 

9. Desclassificação  

Será sumariamente desclassificado do processo seletivo o aluno que: (i) Não apresentar a 

documentação completa para inscrição exigida no presente edital; (ii) Não comparecer no dia da 

avaliação escrita; (iii) Não atingir a média igual ou superior a 5,0 (cinco pontos). 

 

10. Divulgação do resultado  

O resultado preliminar da Avaliação Escrita será divulgado no dia 28 de novembro, no sítio 

https://www.unigrancapital.com.br/institucional/editais/ . Os alunos terão um prazo de 24 horas 

para entrar com recursos referentes a esta etapa de avaliação. A homologação do resultado final 

será divulgada até às 15h do dia 30 de novembro de 2018. 

 

11. Assinatura do Termo de Compromisso:  

http://historico.redeunida.org.br/editora/biblioteca-digital/serie-vivencias-em-educacao-na-saude/vol-06-interprofissionalidade-e-formacao-na-saude-pdf
http://historico.redeunida.org.br/editora/biblioteca-digital/serie-vivencias-em-educacao-na-saude/vol-06-interprofissionalidade-e-formacao-na-saude-pdf
https://www.unigrancapital.com.br/institucional/editais/


 
 

a) A coordenação do PET-Saúde Interprofissionalidade, dos respectivos grupos tutoriais, 

receberá os alunos aprovados para a assinatura da Ficha de cadastro e Termo de 

Compromisso na Faculdade UNIGRAN Capital, no dia 30 de novembro de 2018, às 

18h; 

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

PET-Saúde Interprofissionalidade;  

c) O aluno deverá apresentar relatórios a cada semestre à coordenação do seu respectivo 

grupo tutorial do PET-Saúde Interprofissionalidade e um relatório anual das ações 

desenvolvidas nos respectivos grupos, além dos registros mensais de atividades 

desenvolvidas nos grupos tutoriais.  

 

12. Recursos 

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

12.2 As interposições dos recursos do processo deverão ser formalizadas por meio do correio 

eletrônico: academicacapital@unigran.br, encaminhados à comissão organizadora conforme 

prazo estabelecido no calendário.  

 

13. 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 Ensino e Extensão da Faculdade 

UNIGRAN Capital. 

 

14. Calendário 

Datas Descrição 

21 a 23/11/2018 Divulgação das inscrições e realização das inscrições via e-mail 
21 a 23/11/2018 Período de Inscrição 

26/11/2018 Divulgação da homologação preliminar dos inscritos. 

26/11/2018, até às 18h Prazo para recurso à homologação preliminar dos inscritos 

26/11/2018, até às 22h Divulgação da homologação final dos inscritos 

27/11/2018 Avaliação escrita 

28/11/2018 Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Escrita 

29/11/2018, até às 14h Prazo para recurso do resultado da avaliação escrita 

30/11/2018, às 15h Divulgação do resultado final 

30/11/2018, às 18h Assinatura do termo de Compromisso 

 

 

Campo Grande, 20 de Novembro de 2018. 

 

 

 

Prof. Dr. Djanires Lageano Neto 

Diretor Geral 

Faculdade UNIGRAN Capital 

Prof. Me. Fernando Faleiros de Oliveira 

Coordenador de Ensino e Extensão 

Faculdade UNIGRAN Capital 
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ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

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:                                                                               RGM: 

Ano Ingresso: 

Semestre em que se encontra: 

Modalidade de Inscrição: 

(   )Bolsista        (   ) Voluntário 

Possui algum benefício estudantil (PROUNI, Vale Universidade, Estágio Institucional, 

Desconto por convênio empresarial) 

(   ) Sim       (   ) Não       Em caso afirmativo, 

qual?________________________________________ 

 

Parecer da Banca Examinadora (Para uso exclusivo da Coordenação do Processo Seletivo): 

(   ) Inscrição indeferida 

(   ) Inscrição deferida – Nº da inscrição: 


