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EDITAL DE SELEÇÃO DAS/OS ESTUDANTES 

PET- Saúde/GraduaSUS 2016-2017 

 

DO OBJETO 

O presente edital destina-se a selecionar estudantes bolsistas e voluntárias/os do 

curso de Fisioterapia da UFG-Regional Jataí para atuarem no PET-Saúde/GraduaSUS 

no período de vigência do programa (2016/2017). As/Os estudantes participarão das 

atividades do grupo da Fisioterapia e das ações interdisciplinares com o grupo da 

Medicina. 

 

PÚBLICO DE INTERESSE 

Poderá candidatar-se ao PET-Saúde/GraduaSUS a/o estudante que atender, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

1. Estar regularmente matriculada/o no curso de graduação em Fisioterapia da UFG 

entre o 3º e 8º períodos; 

2. Possa permanecer no projeto por pelo menos dois semestres; 

3. Ter disponibilidade para, no período de desenvolvimento do programa, dedicar-se 

oito (08) horas semanais ao projeto;  

4. Ter disposição, interesse e conhecimento, por atividades na rede de atenção básica à 

saúde e de alta complexidade do SUS, incluindo visitas, estágios, inspeções, 

acompanhamento de práticas, atividades de educação em saúde e educação popular em 

saúde, dentre outras ações dentro da rede; 

5. A/O estudante deverá ter disponibilidade para participar de atividades aos finais de 

semana e/ou no turno noturno nos dias úteis da semana (se necessário); 

6. As atividades serão desenvolvidas no período letivo (segunda a sábado) e durante as 

férias acadêmicas; 

7. A/O bolsista não deve estar vinculado a outros projetos (pesquisa ou extensão) e 

outras bolsas, exceto bolsas alimentação, moradia e transporte;  

8. A/O estudante voluntária/o que for bolsista em outro projeto terá que apresentar uma 

declaração de ciente do coordenador do projeto. 
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ATRIBUIÇÕES DAS/OS ESTUDANTES E VOLUNTÁRIAS/OS 

I. Zelar pela qualidade acadêmica do PET-Saúde/GraduaSUS. 

II. Participar durante a sua permanência no PET-Saúde/GraduaSUS das programações 

do Pró-Saúde, além das atividades programadas pelas professoras-tutoras e pelas/os 

profissionais-preceptoras/es. 

III. As/Os estudantes bolsistas e voluntárias/os deverão participar das atividades comuns 

e de pesquisa e extensão previstas para o desenvolvimento do PET conforme 

orientações constantes no edital do programa. 

IV. Cumprir a carga horária mínima semanal de oito horas (08h) nas atividades 

realizadas na rede de atenção à saúde do SUS e nas atividades de planejamento com as 

tutoras e preceptoras/es. Haverá controle de frequência semanal, sendo que três (03) 

ausências não justificadas e atestadas definem o afastamento da/o estudante. 

V. Manter bom rendimento no curso de graduação. 

VI. Zelar pelo bom relacionamento entre todos os membros da equipe. 

VII. Publicar ou apresentar, em evento de natureza científica, pelo menos um trabalho 

acadêmico por ano, individualmente ou em grupo, fazendo referência à sua condição de 

bolsista no PET-Saúde/GraduaSUS da UFG. 

VIII. O trabalho deverá ser orientado por uma das tutoras do PET-Saúde/GraduaSUS do 

curso de Fisioterapia da UFG.  

IX. Cumprir com as exigências estabelecidas no PET-Saúde/GraduaSUS. 

As/Os estudantes bolsistas e voluntárias/os que desenvolverem, no mínimo, seis 

meses de atividades no PET-Saúde/GraduaSUS, com aprovação da preceptoria e 

tutor(a), receberão uma declaração referente às atividades desenvolvidas (não haverá 

declaração parcial de participação aos estudantes que desistirem das atividades antes de 

completarem o prazo mínimo).  

 

DAS VAGAS 

Serão oferecidas bolsas no valor especificado pelo PET-Saúde/GraduaSUS 

(correspondente às Bolsas de Iniciação Científica, modalidade IC, em conformidade  
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com a RN-020/2012 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) – valor atual: R$ 400,00) para os candidatos selecionados como 

bolsistas. Serão ofertadas duas (02) vagas para estudantes bolsistas e quatro (04) vagas 

para estudantes voluntários.  

 

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO 

As inscrições para o processo seletivo acontecerão nos dias 15 a 22 de abril de 

2016. As/Os interessadas/os deverão enviar seu nome completo, comprovante de 

matrícula, extrato acadêmico e o link do currículo lattes para o e-mail: 

ufg.fisio.petsaude@gmail.com. 

 A seleção acontecerá nos dias 25 e 26 de abril de 2016 em três etapas conforme 

descrito abaixo. 

1ª etapa – Eliminatória: Produção de um texto no mínimo, duas páginas e, no máximo, 

quatro páginas sobre o tema: “Atuação do fisioterapeuta na Atenção Básica à Saúde”, 

individual e sem consulta.  

Data: 25 de abril de 2016 (segunda feira) 

Horário: 18:00h às 20:00h 

Local: Clínica Escola de Fisioterapia – Unidade Jatobá 

2ª etapa: Classificatória: Será disponibilizado um artigo científico para o estudante 

responder a duas questões relacionadas a metodologia científica.  

Data: 26 de abril de 2016 (terça feira) 

Horário: 18:00h às 20:00h 

Local: Clínica Escola de Fisioterapia – Unidade Jatobá 

3ª etapa: Classificatória: Média global do estudante e curriculun. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O estudante será avaliado quanto:  

ITENS AVALIADOS NOTA 

1- Domínio escrito da Língua Portuguesa 0 a 10 

2- Organização e sequência lógica de ideias 0 a 10 

3- Conhecimento sobre o SUS e atuação do fisioterapeuta 0 a 10 

mailto:ufg.fisio.petsaude@gmail.com
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O estudante deverá alcançar no mínimo nota 6,0 na etapa eliminatória. 

Serão utilizados como critério de desempate: 

- Maior média global; 

- Não estar participando de nenhum outro projeto. 

 

RESULTADOS 

O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 26/04/2016 até às 13:00h e o 

resultado final será divulgado no dia 29/04/2016. 

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

O início das atividades do PET-Saúde/Gradua SUS será no dia 02/05/2016. 

Conforme o edital, a autorização da primeira bolsa acontecerá até o dia 25/05/2016. 

 

DATAS IMPORTANTES DO EDITAL 

ATIVIDADES DATAS 

Inscrições 15 a 22/04 

Etapa eliminatória 25/04 

Etapa classificatória 26/04 

Resultado da 1ª etapa 27/04 

Resultado final 29/04 

Inicio das atividades 02/05 

Autorização da primeira bolsa 25/05 

 

Jataí (GO), 12 de abril de 2016. 

 

 

Profa. Thaís Rocha Assis 

Tutora-coordenadora do grupo Fisioterapia do PET-Saúde/GraduaSUS UFG-

Regional Jataí 

 

 

Equipe de tutoras do grupo Fisioterapia: Profa. Ana Lúcia R. Souza, Profa. Daisy de 

A. Vilela, Profa. Patrícia L. Silva e Profa. Thaís Rocha Assis 


