
 

 

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS E BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O 
TRABALHO EM SAÚDE – PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE/UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CURITIBA/ SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAQUARA  

 
O GrupoTutorial Promoção da Saúde torna público este Edital de Seleção de discentes de 
graduação em Medicina e Odontologia da Universidade Federal do Paraná – UFPR, para atuarem 
como voluntários no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-
SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE - 2019/2020.  
 
1.DOS OBJETIVOS 
 O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde/Interprofissionalidade tem 
como objetivos: 
 1.1. Proporcionar a qualificação dos processos de formação Interprofissional para a saúde 
alinhada às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), para os cursos de graduação na área da 
Saúde e afins, participantes deste projeto. 
 1.2. Qualificar os processos de integração ensino-serviço-comunidade, articulando ações entre o 
Sistema Único Saúde (SUS) e as instituições de ensino, de modo a promover a educação 
Interprofissional e as práticas colaborativas em saúde. 
 1.3. Promover ações para e com a comunidade com foco na promoção da saúde. 
 
 2. DAS VAGAS 
 2.1. Serão ofertadas 04 vagas: 01 para bolsista (da área de odontologia) e  3 para voluntários (02 
vagas para o curso de Educação Física e 01  vaga para o curso de Odontologia), com 
possibilidade de recebimento de bolsa  para os voluntários ao longo da participação no programa, 
conforme demanda do Grupo Tutorial – Promoção da Saúde, com atuação na Secretaria 
Municipal de Saúde de Piraquara - PR. Os demais candidatos aprovados comporão o quadro de 
classificados, conforme curso/grupo tutorial e ordem de classificação dos Editais PET-Saúde 
Interprofissionalidade.  
 
3. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE BOLSISTA OU VOLUNTÁRIO 
 3.1. Requisitos para participar deste edital: 
 3.1.1. Ser estudante de graduação regularmente matriculado na UFPR no curso de Educação 
Física ou no curso de Odontologia; 
 3.1.2. Ter integralizado todas as atividades acadêmicas curriculares do primeiro período 
curricular do curso de graduação até 2019/2 (ou até outubro/2020) e não ter perspectiva de 
integralização curricular do seu curso em 2020/2. 
3.1.3. Ter disponibilidade para atuar nos cenários de prática de Piraquara – PR, inicialmente de 
forma remota enquanto durarem as determinações das unidades sanitárias e da UFPR, sendo 
posteriormente previstas atividades presenciais nas unidades de saúde do município. 
 3.2. Atribuições do estudante voluntário:  
3.2.1. Desenvolver as ações previstas no Projeto PET 
Saúde/Interprofissionalidade/UFPR/SMSCURITIBA/SMSPIRAQUARA2018/2019, apresentado ao 
Ministério da Saúde e, no que couber, na forma como estabelecem as portarias Interministerial nº. 
1802, de 26 de agosto de 2008 e de Consolidação GM/MS nº 02, de 28 de setembro de 2017 - 
Anexo XL (Política Nacional de Educação Permanente em Saúde) e o Edital nº 10, 23 de julho 
2018, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, que 
trata da seleção dos projetos para o PET- Saúde/Interprofissionalidade 2018/2019. 
 3.3. Carga Horária mínima: 4 h/semanais 
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4. DA INSCRIÇÃO 
 
 4.1. O período de inscrição para seleção de estudantes voluntários será de 23/10/2020 a 
27/10/2020, exclusivamente por via eletrônica. Acadêmicos dos cursos de Educação Física e 
Odontologia deverão enviar e-mail para  a Profa. Lucélia Borges luceliajb@yahoo.com.br e  para 
a Profa. Marilene  Buffon marilenebuffon@ufpr.br. 
4.2. Para realização da inscrição, o(s) candidato(s) deverá(ão) encaminhar as seguintes 
informações por -email:  
      - nome completo, CPF, RG, telefone(s) e endereços de e-mail 
      - histórico escolar (com IRA) 
      - formulário de inscrição (ANEXO I) 
4.3. A inscrição só será efetivada após a confirmação de recebimento do e-mail e indicação do 
horário para entrevista, que será realizada no dia 28/10/2020 (quarta-feira) com início às 14 
horas, de forma remota. O link de acesso à sala virtual e o horário para a entrevista será enviada 
no momento de confirmação da inscrição. 
 
5. DA SELEÇÃO 
 5.1. A seleção ocorrerá em etapa única e compreenderá entrevista e avaliação do Histórico 
Escolar com IRA de todos os períodos cursados até outubro/2020.  
5.2. Para os acadêmicos do curso de Educação Física e Odontologia a entrevista será realizada 
no dia 28/10/2020 (quarta-feira) com início às 14 horas, de forma remota por meio da sala 
virtual Jitsi, previamente agendados na confirmação de recebimento da inscrição (por e-mail). 
5.3. A relação dos estudantes classificados será divulgada a partir do dia 29/10/2020, em editais 

do Setor de Ciências da Saúde, pela coordenação de curso em Educação Física e por e-mail.  

5.4. Caso haja desistência ou desligamento de bolsistas, os estudantes que estiverem atuando 
como voluntários serão convidados a se tornarem bolsistas, seguindo a ordem de classificação 
final por curso e será convocado o próximo aluno para atuar como voluntário segundo a ordem 
decrescente das notas finais da lista geral de candidatos.  
5.5. A validade da seleção será de 365 dias, a contar da data da divulgação dos resultados.  
5.6. Os candidatos aprovados serão convocados para iniciarem suas atividades após a 
divulgação do resultado final. 
 
 6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 6.1. Os casos omissos serão resolvidos pela pelo Grupo PET-Saúde/Interprofissionalidade. 
6.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação de todos os termos deste Edital. 
 

 
Curitiba, 22 de outubro de 2020. 

 
Profa. Dra. Lucélia Justino Borges  

Profa. Dra. Marilene da Cruz Magalhães Buffon     

Grupo Tutorial – Promoção da Saúde  

 PET-Saúde/Interprofissionalidade/ 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PET SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE 2020/2021 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Nome Completo:                                                                                         Sexo: ( ) M      (  ) F 

Data de nascimento:  

Cidade do nascimento:   

Naturalidade:                                  

Estado Civil:                                     

Nome do Cônjuge:  

Nome da Mãe :   

Nome do Pai  :   

 

ENDEREÇO DO PARTICIPANTE 

Logradouro:  

Complemento:                                         Bairro:  

UF:                                                                     Município:                                                                       CEP:  

Telefones:  

Celular: (   ) 

Residencial: (     )  

E-mail:   

DOCUMENTOS 

CPF:                                        RG:   

Tipo de Identidade:                      UF RG:    Data de Emissão RG :   

COMPLEMENTO: 

Curso de Graduação:  

Ano de ingresso:  

Semestre que se encontra:  

 

 


