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UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

REITORIA
PRO-REITORIA DE GRADUACAO

EDITAL PROGRAD Nº 48, DE 24 DE JUNHO DE 2022

 
Dispõe sobre a seleção de Monitores e
Tutores para atuação no  PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE
(PET-SAÚDE-2022/2023) a ser desenvolvido
nos campos de prática de Ouro Preto e
Mariana entre agosto de 2022 e junho de
2023.

 
A Pró-Reitoria de Graduação, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento
Geral da Universidade Federal de Ouro Preto, torna pública, para conhecimento da
comunidade universitária, a abertura do processo de inscrição para seleção de
Monitores e Tutores para atuação no PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO
PARA A SAÚDE (PET-SAÚDE-2022/2023) a ser desenvolvido nos campos de prática
de Ouro Preto e Mariana entre 01 de agosto de 2022 e 31 de julho de 2023 conforme
segue:
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS:

Segundo o Edital n° 1, 11 DE JANEIRO DE 2022, que trata da SELEÇÃO PARA O
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE (PET-SAÚDE-
2022/2023) do Ministério da Saúde, as atividades do projeto a serem desenvolvidas
se estruturarão em dois eixos de atuação, que podem ser desenvolvidos em todos
os níveis de complexidade da Atenção à Saúde: 
1.1 Eixo da Gestão em Saúde: Pretende-se: 
1.1.1: Desenvolver competências e habilidades que contribuam e colaborem com a
gestão das políticas de saúde; a estrutura e a organização da rede de Atenção à
Saúde; a regulação em saúde e a organização da sociedade civil, em uma perspectiva
generalista, humanista, crítica e reflexiva, com senso de responsabilidade social e
compromisso com a cidadania; e
1.1.2: Desenvolver projetos que contemplem os seguintes temas: Gestão do
Trabalho em Saúde; Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde; Modelos de Atenção à
Saúde; Redes de Atenção à Saúde; Ensino na Saúde; Gestão das Práticas de
Educação em Saúde; Economia da Saúde; Avaliação Econômica em Saúde; Gestão de
Custos em Instituições de Saúde; Judicialização da Saúde sob o Enfoque da Evidência
Científica; Avaliação e Monitoramento em Saúde; Organização de Serviços de Saúde e
Mudanças no Modelo de Atenção à Saúde; Novas Tecnologias de Informação e
Comunicação em Saúde; Disponibilidade e Oferta de Serviços
(equipamentos/insumos/medicamentos); Infraestrutura (estrutura física/recursos
físicos/recursos humanos/integração ensino-saúde); Epidemiologia; e Iniciativas de
Atenção à Saúde, de Gestão em Saúde e de Educação em Saúde Voltadas para a
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Pandemia de Covid-19, nos três níveis de Atenção à Saúde.
1.2. Eixo da Assistência à Saúde: Pretende-se:
1.2.1: Desenvolver competências e habilidades que possibilitem aos alunos atuar nos
diversos cenários de prática, no contexto de articulação ensino-serviço, buscando o
aprendizado, bem como a aquisição de competências e habilidades específicas da
atividade profissional e da vivência da prática previstas na contextualização curricular.
Essa atividade objetiva o desenvolvimento dos alunos para a formação e para o
trabalho em conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos, com práticas
efetivas, e deve levar em conta as habilidades, as competências e os conteúdos
requeridos do perfil do aluno para o futuro exercício profissional; e
1.2.2: Desenvolver projetos que contemplem os seguintes temas: Vigilância em
Saúde e Promoção da Saúde; Procedimentos na Atenção Primária à Saúde; Atenção
Domiciliar do SUS; Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar do SUS;
Segurança do Paciente; Urgência e Emergência do SUS; Os Cuidados com a Saúde
Mental; As Doenças Crônicas; Atenção às Demandas e aos Procedimentos Eletivos; e
Iniciativas de Atenção à Saúde, de Gestão em Saúde e de Educação em Saúde
voltadas para a Pandemia de Covid-19, nos três níveis de Atenção à Saúde.
Os participantes do projeto deverão se dedicar ao projeto, no mínimo, 8 (oito) horas
semanais, que serão monitoradas pelos coordenadores dos projetos e dos grupos
de aprendizagem tutorial. Destas 8h pelo menos 4h serão dedicadas a atividades
práticas in loco, ou seja, nos setores de assistência ou gestão (UBSs, Secretarias e
setores afins) na região de Ouro Preto, Mariana e seus distritos. 

2. VAGAS

2.1 VAGAS PARA TUTORES
Serão abertas vagas para constituição de 5 (cinco) grupos de trabalho (3 grupos
para o município de Ouro Preto e 2 grupos para o município de Mariana), sendo cada
um deles com 2 (dois) docentes de graduação em saúde (assistência ou gestão),
totalizando 10 (dez) tutores. Serão selecionados docentes que lecionam nos cursos
de saúde da UFOP (Farmácia, Serviço Social, Medicina, Ciências Biológicas, Nutrição e
Educação Física). O critério de participação é o docente lecionar para o curso em que
ele concorre a vaga e ter graduação em qualquer curso de atuação na área da
saúde, além dos que estão descritos aqui. Cada docente só poderá concorrer por
um curso, no caso de docentes do ciclo básico. A distribuição dos locais de atuação
dos docentes, bem como composição dos grupos, será determinada posteriormente
a seleção pela Coordenação do PET.
2.2 VAGAS PARA ALUNOS 
Assim como para docentes, serão abertas vagas para constituição de 5 (cinco)
grupos de trabalho (3 grupos para o município de Ouro Preto e 2 grupos  para o
município de Mariana), atuando em cada um destes grupos 8 alunos de graduação
(assistência ou gestão), totalizando 40 (quarenta) vagas. Serão selecionados alunos
dos respectivos cursos e em número: 6 alunos do curso Serviço Social, 8 alunos do
curso de Farmácia , 6 alunos do curso de Educação Física, 6 alunos do curso de 
Ciências biológicas,  8 alunos do curso de Medicina e  6 alunos do curso de Nutrição.
A distribuição de vagas dentre os cursos atendeu a critérios de disponibilidade de
preceptores nas secretarias de saúde com as mesmas formações que os cursos dos
alunos para montagem dos grupos de atuação conforme determina o edital. Os
alunos de cada curso serão classificados por nota obtida de acordo com os critérios
de pontuação (Quadro 2). 

Edital PROGRAD 48 (0350727)         SEI 23109.008312/2022-72 / pg. 2



A distribuição dos locais de atuação dos docentes, bem como composição dos
grupos, será determinada posteriormente a seleção pela Coordenação do PET.

3. INSCRIÇÕES 

3.1 Para docentes (tutores) poderão se inscrever no processo seletivo, de acordo
com o item 4.12 do edital N° 1, de 11 DE JANEIRO DE 2022, docentes de graduação
em saúde que estejam em pleno exercício da docência, que estejam envolvidos com
processos de mudança curricular e de integração ensino-serviço-comunidade e que
sejam selecionados por meio de processo seletivo definido pela IES. As inscrições
deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE por meio do formulário no link:
https://forms.gle/3j4vWtxHVfTvCPNs7. Os documentos comprobatórios para
avaliação curricular deverão ser enviados para o email:
petsaude.ouropreto2022@gmail.com, com título VAGA TUTOR - EDITAL PROGRAD
JUNHO DE 2022. Os documentos comprobatórios devem ser denominados com o
nome completo do candidato e fornecidos pelas instâncias competentes para esta
atribuição.
3.2 Para alunos poderão se inscrever neste processo seletivo, discentes
regularmente matriculados na Universidade Federal de Ouro Preto,  que estejam
cursando disciplinas predominantemente entre o terceiro e sexto período do seu
curso no momento da inscrição. As inscrições deverão ser realizadas
EXCLUSIVAMENTE por meio do formulário no link:
https://forms.gle/y2JGz64J9BcuPiRh6. Os documentos comprobatórios das
atividades do barema que foram realizadas “fora” da UFOP deverão ser enviados
para o email: petsaude.ouropreto2022@gmail.com, com título VAGA ALUNO - 
EDITAL PROGRAD JUNHO DE 2022. Os documentos comprobatórios devem ser
denominados com o nome completo do candidato. As atividades curriculares
avaliativas do barema deste edital que foram realizadas na UFOP serão conferidas
automaticamente através da trajetória acadêmica dos alunos que constam no
sistema. 
O período de inscrição para docentes e alunos será do dia 27/06/2022 até o dia
07/07/2022, às 23 horas e 59 minutos. A UFOP não se responsabiliza por qualquer
problema técnico que impeça a inscrição dos candidatos.

4. DO CARGO 

4.1 DOCENTES
Os docentes selecionados atuarão como coordenadores do grupo de aprendizagem
tutorial ou tutores. As atribuições dos cargos coordenadores do grupo de
aprendizagem tutorial ou tutores estão descritas, respectivamente, nos itens 5.4 e
5.5  do EDITAL nº 1, 11 DE JANEIRO DE 2022, que trata da SELEÇÃO PARA O
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE (PET-SAÚDE-
2022/2023).  
4.2 ALUNOS
Os alunos selecionados atuarão como monitores. As atribuições do aluno estão
descritas no item 5.7 do EDITAL nº 1, 11 DE JANEIRO DE 2022, que trata da
SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE
(PET-SAÚDE-2022/2023).  
4.3 DISPONIBILIDADE
Os participantes do projeto, docentes e alunos deverão se dedicar ao projeto, no
mínimo, 8 (oito) horas semanais, que serão monitoradas pela coordenação do PET e
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pelos coordenadores dos grupos de aprendizagem tutorial. Dentre estas 8hs, no
mínimo 4hs deverão ser cumpridas no local de desenvolvimento do projeto.

5. SELEÇÃO: 

5.1 DOCENTES
A seleção dos docentes de graduação em saúde para tutoria no PET-SAÚDE/GESTÃO
E ASSISTÊNCIA – 2022/2023 será realizada através da avaliação dos itens que segue
de acordo com a pontuação:
 
Quadro 1: Pontuação para avaliação.

Titulação / Atividades Pontuação atribuída

1-Residência ou especialização em Saúde
Coletiva ou Educação em Saúde ou
Atenção Primária à Saúde

2 pontos (máximo 4 pontos)

2-Atuação COAPS (titular ou suplente) 2.5 pontos por ano (máximo de 10
pontos)

3-Atuação em PET anterior (como tutor
ou coordenador) *

2.5 pontos por semestre (máximo de
10 pontos)

4-Experiência profissional em Saúde
Pública ou gestão em atenção à saúde
no SUS **

1 ponto por ano (máximo de 5 pontos)

5-Supervisão/preceptoria de residência
ou orientação em programa de Pós-
Graduação (lato e stricto sensu) em;
Saúde, Educação em Saúde e/ou Saúde
Coletiva.

1 ponto por semestre (máximo de 5
pontos)

6- Coordenação de Estágio
supervisionado/Internato/disciplinas
práticas do ciclo clínico com atendimento
ao público *

1 ponto por semestre (máximo de 5
pontos)

7-Coordenação e colaboração de
projetos Extensão *

1 ponto para coordenação e 0,5 ponto
para colaboração por semestre por
projeto (projeto vinculado à PROEX
com aluno bolsista) (máximo de 10
pontos).

8-Orientação de Iniciação científica * 1 ponto por projeto (máximo de 5
pontos)

9- Orientação de monitoria, tutoria da
UFOP, Proativa, PIDIC *

0,5 pontos por semestre por
projeto/atividade (máximo de 5 pontos)
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10- Atuação como membro do Núcleo
Docente Estruturante (NDE).*

1 ponto por semestre (máximo de 5
pontos)

*Realizada nos últimos 5 anos (segundo semestre de 2021 / ano acadêmico 21/22)
** Realizada nos últimos 10 anos
 
Para distribuição das vagas de docentes dentre os cursos de saúde cada curso será
contemplado com no máximo 2 vagas e no mínimo 1 vaga. A ordem de classificação
para determinação das vagas e das funções de Coordenador e tutor adotará o
critério de pontuação dos Baremas, sendo: primeiro critério de preenchimento de
vagas: nota obtida, segundo critério: limite de vagas por curso, e terceiro critério:
função de coordenador. Desta forma, as cinco primeiras vagas de coordenador
serão ocupadas por 5 docentes de diferentes formações com as primeiras
colocações de nota e o sexto colocado por nota do curso que ainda não tenha sido
contemplado ocupará a primeira vaga de tutor. As 4 vagas restantes, que serão de
tutores, seguirão os mesmos critérios de classificação. 
Os candidatos inscritos serão classificados por ordem de pontuação e em caso de
vagas futuras os próximos colocados serão convocados nesta ordem.
Em caso de empate na nota de classificação o critério de desempate será idade,
sendo o indivíduo mais velho o vencedor.
5.2 ALUNOS
A seleção dos alunos de graduação em saúde para o PET-SAÚDE/GESTÃO E
ASSISTÊNCIA – 2022/2023 será realizada através da avaliação dos itens abaixo com a
seguinte pontuação: 
Segue abaixo os critérios de avaliação para monitores:
Quadro 2: Pontuação para avaliação.

Iniciação científica, Extensão,
Monitoria, Proativa                  
  

1 ponto por semestre

Coeficiente de rendimento
mínimo de 6,0

1 ponto para cada ponto que exceder o
coeficiente mínimo de 6,0, sendo no máximo 4,0
pontos.

 
 
Não haverá vale transporte e nem obrigatoriedade de transporte por parte da
prefeitura. Não está prevista a classificação de voluntários e sim de alunos
excedentes que serão chamados por ordem no caso de desistências dos
classificados.

6. DOCUMENTOS 

No ato da inscrição, os candidatos deverão encaminhar os seguintes documentos
anexados em formato PDF: Declaração do órgão competente/empregador,
certificado de participação/declaração (no caso de docentes, estes devem ser
gerados no site das respectivas Pró-Reitorias - PROPPI, PROEX e/ou PROGRAD ou
gerados por elas), documento digital gerado diretamente no sistema da Universidade
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e/ou sua respectiva Pró-Reitoria, ou ata de conselho departamental.
Dúvidas sobre a pertinência do documento comprobatório ou casos omissos serão
dirimidos pela comissão avaliadora.
1. Comprovantes das titulações e atividades que farão parte do escopo de avaliação
para esta seleção (Quadro 1); Diplomas no caso de atribuição de titulações
(graduação, especialização). *Os docentes deverão anexar cópia de diploma de
graduação em área da saúde.
2.No caso dos monitores, os documentos deverão ser retirados no sistema de
bolsas que o próprio aluno têm acesso no sistema Minha UFOP. No caso de
atividades realizadas em outras universidades, os comprovantes deverão ser
providenciados junto às respectivas instituições.
AVALIAÇÃO:
A avaliação das inscrições e documentos comprobatórios será realizada por
integrantes do COAPS e das Secretarias municipais de saúde de Ouro Preto e
Mariana. Todos os integrantes desta equipe serão questionados quanto a possíveis
conflitos de interesse na participação do processo seletivo. Membros que estejam
concorrendo a vagas diretas não farão parte da comissão.
BOLSAS:
Serão atribuídas bolsas para Tutor, Tutor-coordenador e aluno de acordo com o item
9 do edital do Pet – 2022/2023.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pro-Reitoria de Graduação da UFOP e A Coordenação do Projeto PET-SAÚDE/GESTÃO
E ASSISTÊNCIA – 2022/2023 da Secretaria de Saúde do Município de Ouro Preto não
se responsabilizam por inscrições não recebidas em decorrência de eventuais
problemas técnicos e congestionamento nas linhas de comunicação, nem por
documentos corrompidos ou não comprovados.
O resultado final da seleção será publicado e divulgado nos sítios eletrônicos das
instituições envolvidas no dia 21 de julho ou antes se for possível antecipar. O
período de recurso será entre 21 e 24 de julho. Resultado final em 28 de julho e início
das atividades em 01 de agosto.
A Coordenação entrará em contato, por e-mail com os selecionados para realização
do cadastro e assinatura dos termos de compromisso dentro dos prazos deste
edital.
 

 
Tânia Rossi Garbin

Pró-Reitora de Graduação 
 

Documento assinado eletronicamente por Tânia Rossi Garbin, PRÓ-
REITOR(A) DE GRADUAÇÃO, em 24/06/2022, às 10:44, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código
verificador 0350727 e o código CRC 9BE94277.
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Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
23109.008312/2022-72

SEI nº
0350727

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000
Telefone: (31)3559-1324   - www.ufop.br
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