
 
 

 
EDITAL PET-SAÚDE/REDES – 2013-2015 

 

A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) torna público e convoca a sua 
comunidade acadêmica discente para seleção de bolsas ao Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde/Redes 2013/2015. 

 

1. OBJETIVOS  

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde é 
regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010, 
como uma das ações intersetoriais direcionadas para o fortalecimento de áreas 
estratégicas para o Sistema Único de Saúde – SUS. 

O PET-Saúde tem como fio condutor a integração ensino-serviço-comunidade, 
e é uma parceria entre a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde – SGTES, Secretaria de Atenção à Saúde – SAS e Secretaria de 
Vigilância em Saúde - SVS, do Ministério da Saúde, a Secretaria de Educação 
Superior – SESu, do Ministério da Educação e a Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas (SENAD/GSI/PR). 

O objetivo deste programa na EBMSP é priorizar as ações de prevenção e 
cuidado nas condições de saúde mais prevalentes, relacionadas com urgência 
e emergência, baseado em ciclo de vida, em unidades nos Distritos Cabula-
Beiru e Pau da Lima e Hospital Geral Roberto Santos.  

 

2. NATUREZA  

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde/Redes-
Bahiana concederá 36 bolsas no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com 
duração de 12 (doze) meses, podendo se candidatar os alunos regulares dos 
Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e Psicologia de acordo com o 
item 2.4 e com carga horária mínima de 08 (oito) horas semanais. As bolsas 
para a execução deste Programa serão provenientes do orçamento do 
Ministério da Saúde. 

 



2.1. Serão distribuídas 12 bolsas por grupo de acordo com as exigências 
abaixo: 

Grupo I 
Saúde materna  

(com ênfase em diabetes, gestação em 
adolescentes, humanização do parto, 

redução de mortalidade materna)  

Grupo II 
Saúde infantil 

(com ênfase em intoxicação 
exógena, violência infantil, 

prevenção de acidentes, doenças 
respiratórias e dengue)  

Grupo III 
Saúde do adulto e idoso 

(com ênfase em doença isquêmica do 
coração, cardiopatia reumática e 

suporte básico de vida) 

Medicina – 5º ao 10º sem. 

Enfermagem – 6º ao 8º 

Psicologia – 7º ao 9º 

Medicina – 5º ao 10º sem. 

Enfermagem – 6º ao 8º 

Psicologia – 7º ao 9º 

Medicina – 5º ao 10º sem. 

Enfermagem – 5º ao 8º 

Psicologia – 7º ao 9º 

 

2.2. O bolsista discente deverá cumprir plano de atividades previsto para cada 
grupo, que envolverão reuniões periódicas de avaliação, capacitações, 
participação em atividades de coleta de dados e em ações de extensão. 

2.3 O bolsista discente deve seguir as regras internas do PET- REDES 
Bahiana, correndo o risco de substituição e interrupção da bolsa em caso de 
descumprimento. 

2.4. O número de bolsas por curso será assim distribuído por grupo: 

Medicina 05 (cinco) vagas, Psicologia 02 (dois) vagas e Enfermagem 05 (cinco) 
vagas em cada grupo. 

2.5.  As bolsas terão início em 1º de agosto de 2013 e término em 31 de julho 
de 2014;  

 

3. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. O candidato à bolsa deve atender aos seguintes requisitos mínimos:  

3.1.1. Ter bom desempenho acadêmico, conforme análise do histórico escolar; 

3.1.2. Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a 
vigência da bolsa, e não ser beneficiado por outra bolsa;  

3.1.3 Estar cursando os semestres de acordo com a exigência dos grupos; 

3.1.4. Os candidatos deverão entregar à BAHIANA no dia da realização da 
prova - 24 de julho (de acordo com cronograma posteriormente divulgado no 
AVA) declaração de não ter vínculo empregatício e estar ciente de que não 
poderá ser beneficiado por outra bolsa (item 4.1.3) e os documentos 
comprobatórios das atividades referidas no currículo, conforme barema, item 
5.2 deste edital. A não entrega dos documentos implicará na desclassificação 
automática do candidato. 

3.1.5 – Os candidatos só poderão concorrer em 1 (um) grupo, os que se 
inscreverem em mais de um grupo serão desclassificados. 



4. DAS INSCRIÇÕES  

4.1. Documentos necessários para a inscrição do candidato à bolsa: 

4.1.1. Histórico do candidato, referente à graduação; 

4.1.2. Link do Curriculum Lattes atualizado; 

4.1.3. Declaração de ter não vínculo empregatício, de qualquer natureza, 
durante toda a vigência da bolsa, e estar ciente de que não poderá ser 
beneficiado por outra bolsa. 

4.2. Submissão de inscrição: 

4.2.1. O aluno deverá submeter sua inscrição através do espaço no AVA 
(Moodle) PET-REDES, preencher a ficha de inscrição e perfil do candidato e 
anexar o histórico escolar. Em caso de dúvida com relação ao projeto, enviar e-
mail para petsaude@bahiana.edu.br, em caso de dificuldade de acesso ao 
AVA entrar em contato com o CEDETE. 

                                                                                                                                                          

5. DA SELEÇÃO, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CONTRATAÇÃO 

5.1. A Seleção dos candidatos será feita em duas etapas: 1) análise de 
histórico, curriculum e prova e 2) entrevista. 

5.2. Barema de Seleção 

Atividades Número de 
Eventos 

Pontos por 
Evento 

Número 
Máximo de 

Pontos 
Participação em projeto e/ou 
grupo de pesquisa (CNPq)* 

1 
 

10 
 

10 
 

Participação em atividade de 
extensão ou monitoria*,** 

05 
 

4 
 

20 
 

Apresentação de tema livre em 
Evento Científico* 05 2 10 

Avaliação do histórico escolar*   10 
 

Prova   50 
 

TOTAL 100 
 

* Para efeito de classificação ou desempate serão valorizados a participação, experiência 
e desempenho nas áreas de ênfases de cada grupo. 
** Serão considerados: monitorias, estágios curriculares não obrigatórios reconhecidos 
pela Bahiana, participação em atividades de promoção de saúde e de capacitação para a 
comunidade. 
 

5.3. Após a análise dos itens da 1ª etapa os candidatos serão classificados na 
proporção 2:1 vaga e os resultados, convocando para a 2ª etapa, divulgados 
no AVA PET-REDES.  



5.4. Inicialmente serão convocados dentro do nº de vagas do edital, de acordo 
com a classificação. O não comparecimento para a entrevista na data e horário 
previstos no cronograma (item 7), será identificado como desistência do 
candidato, que será eliminado. 
 
5.5. Na entrevista será levado em conta o “Perfil do candidato”, questionário 
aplicado na inscrição, dados do Currículo e Histórico Escolar, e garantia de 
disponibilidade para participação no programa. Em caso de inadequação do 
perfil e/ou indisponibilidade de horário serão convocados os demais 
candidatos, de acordo com a lista classificatória. 
 
5.6. Os estudantes que forem classificados e que não fizerem jus à bolsa 
comporão cadastro reserva, podendo ser convocados para entrevista e assumir 
bolsas em caso de vacância, dentro do prazo estabelecido por este Edital. 
Poderão ainda atuar como voluntários no programa, de acordo com as 
possibilidades de cada grupo. 
 
5.7. Os estudantes que continuarem atuando como voluntários terão 
preferência para o preenchimento de possíveis vagas geradas por desistência 
ou exclusão de acordo com o item 2.3. 
 
5.8. É vedada a acumulação da bolsa PET-Saúde com qualquer outra bolsa 
acadêmica e, comprovando-se esse fato, ocorrerá o desligamento automático 
do bolsista do Programa. O mesmo ocorrerá com os estudantes que fizerem 
trancamento de Matrícula. 
 

6. CRONOGRAMA  
Lançamento do Edital 15 de julho de 2013 - 

Encerramento de Recebimento 
de Propostas 23 de julho de 2013 Até 17:00h 

Prova 24 de julho de 2013 Local e horário a ser divulgado 
Divulgação dos Resultados 26 de julho de 2013 - 

Entrevista  Data, local e horário a ser divulgado 
Reunião de Orientação 31de julho de 2013 18:00h 

Contratação 01 a 19 de agosto de 
2013 - 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão possui sede à Av. D. 
João VI,  nº 275, Pavilhão II, Brotas, Salvador, CEP 40290-000. Horário de 
funcionamento: de segunda à sexta-feira de 8:00 às 18:00 horas e aos sábados 
de 8:00 às 12:00 horas.  

O PET-Saúde BAHIANA tem como responsável administrativa Ana Lúcia Matos 
Costa, que responderá através endereço eletrônico petsaude@bahiana.edu.br. 



Em caso de dúvida com relação ao projeto, enviar e-mail para 
petsaude@bahiana.edu.br, em caso de dificuldade de acesso ao AVA entrar 
em contato com o CEDETE. 

 

 

Salvador, 15 de julho de 2013. 

 

Profª. Carolina Pedroza de Carvalho Garcia 
Vice-Coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão  
da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 

 

Prof.ª Marta Silva Menezes 
Coordenadora do Programa PET-SAÚDE/REDES 
da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 

 
 
 
 


