PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE (PET/SAÚDE
INTERPROFISSIONALIDADE) EDITAL n. 10 de 23 de Julho de 2018.

PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR TUTOR PARA ATUAÇÃO NO PET/SAÚDE
INTERPROFISSIONALIDADE: REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMO
ESTRATÉGIA

DE

FORTALECIMENTO

DA

INTEGRAÇÃO

ENSINO-SERVIÇO-

COMUNIDADE – 2018/2019 DA UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO
URUGUAI E DAS MISSÕES - CAMPUS SANTO ÂNGELO/2018-2019.
O Diretor Acadêmico da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões e
o Coordenador do Programa Pet/Saúde Interprofissionalidade da URI, no uso de suas atribuições e
de acordo com as normas institucionais, tornam público que estarão abertas as inscrições de
candidatos à vaga de Professor Tutor, nos dias 10 a 12 de julho de 2019, na secretaria dos cursos
de farmácia e enfermagem no prédio 13, nos horários das 13h30min -17h00min e das
19h15min - 22:00hs.

1. O PROGRAMA, A VAGA E SUA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
O MINISTÉRIO DA SAÚDE, por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação
na Saúde (SGTES), no uso de suas atribuições, e considerando os termos das Portarias
Interministeriais MS/MEC nº 421 de 3 de março de 2010; da Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de
dezembro de 2010 e do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2.011, apresentou convocação pública
para apresentação de propostas com vistas à seleção de projetos de Instituições de Educação
Superior (IES) em conjunto com Secretarias Municipais e/ou Estaduais de Saúde para participação
no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET/Saúde Interprofissionalidade edital nº
10 de 23 de julho de 2018.
O programa PET/Saúde Interprofissionalidade tem como objetivo: promover a integração
ensino-serviço comunidade com foco no desenvolvimento do SUS, a partir dos elementos teóricos
e metodológicos da Educação Interprofissional (EIP), com vistas a implementar os projetos
político-pedagógicos dos cursos de graduação da área da saúde nessa abordagem. O candidato(a)
aprovado(a) desenvolverá atividades em um dos 6 grupos PET/Saúde Interprofissionalidade, que
contemplam a educação, a pesquisa, a extensão e a assistência.
2. DAS VAGAS:
2.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de (1) uma vaga para professor Tutor do
PET/Saúde Interprofissionalidade.
2.3 Para candidatar-se à vaga de Tutor no programa Pet/Saúde Interprofissionalidade-URI-Campus
Santo Ângelo/2018-2019 o Professor deverá atender, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I. Ser professor da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI –
Campus de Santo Ângelo, RS.
II. Ter disponibilidade de tempo para, no período de agosto de 2019 a abril 2021 dedicar, pelo
menos 20 (vinte) horas semanais, às atividades do Pet/Saúde Interprofissionalidade da - URI -

Campus de Santo Ângelo/2018-2019 que incluem dentre outras, planejamento, orientação,
avaliação das atividades, ensino, pesquisa, extensão e assistência nos cenários de prática,
participação em reuniões com tutores, preceptores, bolsistas e comunidades.
III. Estar acompanhando as atividades do Pet/Saúde Interprofissionalidade da - URI - Campus de
Santo Ângelo/2018-2019, há pelo menos três meses, tais como reuniões periódicas, conferências,
orientações de preceptores e bolsistas, bem como o planejamento das ações do grupo ao qual estiver
inserido.

3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1 As Inscrições serão realizadas no período de 10 a 12 de julho de 2019, das 13h30min às 17h, na
secretaria dos cursos de farmácia e enfermagem no prédio 13, mediante a apresentação dos
documentos:
I. Preenchimento da ficha de inscrição (Anexo I), atendendo a todas as informações dos campos.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO TUTOR:
I. Realizar todas as atividades definidas no Programa, segundo orientações do Coordenador Geral e
dos

Coordenadores

de

Grupos,

zelando

pela

qualidade

das

ações

do

PET/Saúde

Interprofissionalidade - URI-Campus Santo Ângelo/2018-2019;
5. DAS ATIVIDADES DO TUTOR
5.1 Os Tutores do PET-Saúde Interprofissionalidade participarão das seguintes atividades:
a) Orientação de preceptores e alunos bolsistas; participação de reuniões periódicas do eixo ao qual
estiver vinculado;
b) reuniões periódicas com tutores, preceptores visando a integração de projetos de pesquisa (grupo
de aprendizagem tutorial);
c) participar de grupos de estudos e linhas de pesquisa da universidade;
d) participar na orientação de revisão sistemática da literatura científica e produção de textos pelos
alunos;
e) participar no planejamento de estratégias metodológicas e das etapas de trabalho de campo dos
alunos e preceptores;
f) participar da orientação dos alunos visando a produção de diário de campo, com registro
sistemático de vivências;
g) orientação na elaboração dos instrumentos de coleta de dados;
h) orientar aos alunos na aplicação de instrumentos para a coleta de dados;
i) orientar aos alunos visando a organização de banco de dados;

j) orientar aos alunos e preceptores visando a produção e apresentação de trabalhos acadêmicos
(relatórios, resumos, artigos científicos, relatos de experiência, entre outros), do PET/ Saúde
Interprofissionalidade;
k) orientar a organização e realização de atividades de extensão vinculadas aos serviços de saúde
que constituem cenários de práticas e território de abrangência do PET-Saúde
Interprofissionalidade.
l) cumprir com as exigências estabelecidas na Declaração de Compromisso do PET-Saúde.

6. DO PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo será realizado mediante avaliação do candidato(a) em relação a:
6.1 Ficha de inscrição identificada.
6.2 Currículo Lattes;
6.3 Entrevista;
6.3.1 As entrevistas serão realizadas no dia 12 de julho de 2019, as 17h30min conforme
agendamento proposto pela comissão de seleção, formada por Tutores do PET/Saúde
Interprofissionalidade.

6.4 O resultado final será divulgado a partir do dia 15 de julho no site www.santoangelo.uri.br.

7. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
7.1 A classificação será feita de acordo com a entrevista e avaliação do Currículo Lattes do
participante.

7.2 Critérios de avaliação da entrevista: Redação sobre a Interprofissionalidade
7.3 Nota Final da Avaliação
I. Entrevista Peso 5
II. Currículo Peso 5, conforme a Resolução 1351/CUN/2009 da URI.
7.4 O resultado final será obtido através da seguinte fórmula:
Nota Final = (Nota Entrevista x 5) + (Nota Currículo x 5)
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7.5 Serão aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 7,0.
7.6 Os candidatos aprovados mas que não alcançarem a classificação para as bolsas poderão
participar como bolsistas voluntários.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1 - O tutor será desligado do Programa diante das seguintes situações:

I – Término do vínculo com a Universidade por afastamento ou demissão;
II – A pedido do próprio tutor;
III - em ações não condizentes com os objetivos do programa;
8.2 Ao se inscrever nesta seleção, o candidato concorda com as normas estabelecidas no presente
Processo Seletivo e subsidiariamente as normas do Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde – PET/Saúde Interprofissionalidade - URI-Campus Santo Ângelo/2018-2019.

9.4 Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Pet/Saúde Interprofissionalidade - URICampus Santo Ângelo - 2018-2019 juntamente com os grupos de tutores; pelo Conselho Gestor do
PET.

Santo Ângelo, 10 de julho de 2019.

Prof. Dr. Marcelo Paulo Strack
Diretor Acadêmico da URI

Prof. Dr. Narciso Vieira Soares
Coordenação do PET/Saúde Interprofissionalidade 2018/2019.

ANEXO I
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES - CAMPUS Santo Ângelo - 2018-2019
Pet/Saúde/URI - Campus Santo Ângelo - 2018-2019
PROCESSO SELETIVO PARA ACADÊMICOS BOLSISTAS

FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS DO CANDIDATO
Nome:
Data de Nascimento:
CPF:
Estado Civil:

RG:
Naturalidade:

UF:

Nome da Mãe:
ENDEREÇO
Rua/Avenida:

Nº

Complemento:
CEP:

Bairro:
Tel. (

)

Celular: (

Município:

)
UF:

E-mail:
Curso de Graduação em:

Ano de Ingresso:

Semestre em que se encontra:

Qual a primeira imagem ou palavra que identifica seu interesse em participar do ProjetoPET/INTERPROFISSIONALIDADE?

Local e Data: _____________________________________________________________________________________

Ass. do Candidato________________________________________________________________________________

