
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTUDANTES 
DO PROGRAMA PET-SAUDE GraduaSUS 

 

 
DISPOSIÇÕES 
 
I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1. O Ministério da Saúde, através do Edital nº 13, de 28 de setembro de 2015, publicado no 
Diário Oficial da União de 29 de setembro de 2015, lançou o processo de seleção para o 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE PET-SAÚDE/GRADUASUS – 
2016/2017. 
 
2. A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) que foi contemplada pelo edital, 
acima citado, dirigido aos cursos de Enfermagem, Medicina, e Odontologia, torna público 
para a comunidade institucional, o processo de seleção de estudantes para o preenchimento 
das vagas de bolsistas e não bolsistas, sob a responsabilidade desses cursos. 
 
3. A duração desse projeto será de quatro semestres. Os alunos aprovados deverão atuar 
por dois semestres, podendo o período ser renovado, a depender de critérios estabelecidos 
por cada curso.   
 
4. O processo seletivo destina-se ao preenchimento das seguintes vagas: 
Enfermagem: seis vagas, sendo dois bolsistas e quatro não bolsistas (voluntários oficiais)  
Medicina: seis vagas, sendo dois bolsistas e quatro não bolsistas (voluntários oficiais) 
Odontologia: seis vagas, sendo dois bolsistas e quatro não bolsistas (voluntários oficiais) 
 
5. O processo seletivo se constituirá de duas fases:  
1ª Fase (classificatória) – A prova será realizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), no dia 12 de abril de 2016, das 17h às 19h, nos laboratórios de informática das 
Unidades Acadêmicas Brotas e Cabula. Serão classificados para a 2ª fase os 12 primeiros 
colocados para cada curso. Em caso de empate, será considerada a nota das questões 
abertas. 
2ª Fase (eliminatória) – Entrevistas:  
Enfermagem: 14 de abril de 2016, das 8h às 12h, na Unidade Cabula; 
Medicina: 15 de abril das 15h às 18h, na Unidade Brotas;  
Odontologia: 15 de abril de 2016, das 15h às 18h, na Unidade Cabula. 
A classificação levará em conta o desempenho de cada aluno no processo seletivo. Os 
candidatos classificados, porém não selecionados na 2ª fase, comporão o cadastro reserva, 
com seis vagas para cada curso.  
 
6. Poderão concorrer às vagas estudantes matriculados e que estejam cursando 
regularmente os cursos, nos semestres abaixo relacionados. Para os bolsistas, não ter 
vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da bolsa, e não ser 
beneficiado por outra bolsa. 
Enfermagem: 3º ao 6º semestre; 



 

Medicina: três vagas para alunos cursando do 2º ao 6º semestre e três para os que estejam 
cursando do 7º ao 9º semestre; 
Odontologia: todos os semestres do curso. 
 
7. Das substituições: 
Em caso de desistência de um dos bolsistas, a vaga será substituída, de acordo com a ordem 
de classificação, por estudante não bolsista (voluntário oficial) e convocado um estudante do 
cadastro reserva para a vaga de não bolsista (voluntário oficial). 
 
II. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA PET GraduaSUS 
 Esse programa visa produzir mudanças curriculares consistentes, alinhadas às Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs), para todos os cursos de graduação na área da saúde; 
qualificação dos processos de integração ensino-serviço-comunidade de forma articulada 
entre o Sistema Único de Saúde e as instituições de ensino; articulação com projetos do 
Ministério da Saúde e Ministério da Educação e/ou outros projetos de âmbito local ou 
regional relacionados à integração ensino-serviço-comunidade.  
 
Os projetos deverão atuar como pontos de fomento e organização das ações de integração 
ensino-serviço-comunidade, no território, de modo a articular suas ações com a de outros 
projetos que contribuem para fortalecer o movimento de mudança da formação de 
graduação em saúde, aproximando-a do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 
Os Distritos Sanitários de Brotas, Cabula-Beiru e Pau da Lima foram os territórios escolhidos 
como parceiros para o desenvolvimento de algumas ações desse projeto, que deverá 
envolver atores do SUS e da comunidade acadêmica, como professores, estudantes, 
profissionais de saúde e gestores, com foco na interdisciplinaridade, na integração ensino-
serviço, na humanização do cuidado, na integralidade da assistência, no desenvolvimento 
das atividades que considerem a diversificação de cenários de práticas e redes colaborativas 
na formação para o SUS. 
 
III. DA CARGA HORÁRIA 
Estudantes bolsistas e não bolsistas (voluntários oficiais) terão direito ao certificado de 
participação no programa, desde que seja cumprida a frequência mínima de 75%, carga 
horária mínima semanal de oito horas e que permaneçam seis meses no programa.   
 
IV. DO RECURSO FINANCEIRO 
Os valores das bolsas para estudantes do PET-Saúde/GraduaSUS terão como referência as 
Bolsas de Iniciação Científica, modalidade IC, em conformidade com a RN-015/2013 do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
 
Estudantes não bolsistas não receberão nenhuma forma de subsídio ou reembolso para a 
realização das ações previstas. 
 
Esse projeto conta apenas com o financiamento sob a forma de bolsas concedidas por 24 
meses pelo Ministério da Saúde. 



 

V. DAS INCRIÇÕES 
1. Período de inscrição de 06/04/16 a 11/04/16. 
2. Não será cobrada taxa de inscrição. 
3. Os estudantes deverão preencher a ficha de inscrição e anexar documentos (RG e 

histórico escolar) escaneados no AVA.   
4. Deverá apresentar uma declaração de que tem conhecimento da proibição de ter 

vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da bolsa, e não 
ser beneficiado por outra bolsa, caso seja selecionado como bolsista, escaneada no 
AVA.   

 
VI. INFORMAÇÕES 
 
Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação e Extensão 
 
Unidade Acadêmica Brotas  
Av. D. João VI, 275 - Brotas 
Fone: 71. 3276-8265 
posgrad2@bahiana.edu.br 
 
Unidade Acadêmica Cabula 
Av. Silveira Martins, 3386 - Cabula 
Fone: 71. 3257-8206 
posgrad3@bahiana.edu.br 
 
 
 
 

Salvador, 6 de abril de 2016. 


