
 

FACULDADE LUCIANO FEIJÃO  

COORDENADORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO  

 EDITAL Nº 02/2022  

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO 

TRABALHO PARA A SAÚDE - PET SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE 2022/2023  

GESTÃO E ASSISTÊNCIA 

 

A Faculdade Luciano Feijão, representada pela Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, em 

conformidade com a Direção Geral, e com as Coordenações dos Cursos de Enfermagem e Psicologia, 

no uso de suas atribuições, tendo em vista a existência de vagas remanescentes do Edital 01/2022, 

vem tornar público o 2º EDITAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO 

PARA A SAÚDE - PET SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE 2022/2023 – GESTÃO E 

ASSISTÊNCIA. 

1. SOBRE O PROGRAMA E O PROJETO DE SOBRAL. 

1.1 O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE - PET SAÚDE  

2022/2023 - GESTÃO E ASSISTÊNCIA., DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,    contempla projetos 

que se proponham a desenvolver: i) ações de educação pelo trabalho, para a saúde, visando ao 

fortalecimento do processo de integração ensino-serviço-comunidade; ii) ações de gestão e de 

assistência em todos os níveis de atenção à saúde; e iii) ações capazes de promover  mudanças 

curriculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para todos os cursos de graduação 

na área da saúde, considerando-se estratégias alinhadas aos princípios da interprofissionalidade, 

interdisciplinaridade e intersetorialidade, como fundamentos da mudança, na lógica da formação dos 

profissionais e na dinâmica da produção do cuidado em saúde. 

1.2 Em Sobral, o Projeto submetido e aprovado pelo Ministério da Saúde, é uma iniciativa 

conjunta da Secretaria Municipal de Saúde de Sobral em parceria com a Faculdade Luciano 

Feijão e pretende contribuir na efetivação de ações de Educação Permanente em Saúde, EPS, 

cumprindo para tanto com os seguintes objetivos. Geral: Desenvolver ações de gestão e assistência 

à saúde voltadas para a atenção integral ao sobrepeso e obesidade na primeira infância e o 

desenvolvimento de competências para o trabalho em equipe colaborativo mediante a integração 



ensino-serviço-comunidade, em dois territórios da Estratégia Saúde Família e demais pontos da 

Atenção à Saúde Materna e Infantil de Sobral/CE. Específicos: i) Desenvolver ações 

interprofissionais e intersetoriais de vigilância em saúde e promoção da saúde sobre sobrepeso e 

obesidade, visando o desenvolvimento saudável na primeira infância; ii) Implementar ações de coleta, 

monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde das crianças de 0 a 5 anos com sobrepeso e/ou 

obesidade; iii) Realizar ações de educação permanente com trabalhadores e gestores da saúde sobre 

o desenvolvimento saudável na primeira infância, alinhado ao Plano Municipal de Educação 

Permanente em Saúde de Sobral/CE; e iv) Promover a formação de profissionais para a atuação nos 

contextos atuais e necessidades do Sistema Único de Saúde;   

1.3 Para viabilizar os objetivos estão previstos 03 (três) Grupos Tutorias (GT): GT1- o eixo de 

Gestão em Saúde, responsável pela Avaliação e Monitoramento em Saúde; e GT2 e GT3 os 

eixos de Assistência à Saúde, responsáveis pela Vigilância à Saúde e Promoção à Saúde.  

Referidos Grupos Tutoriais serão compostos, cada um deles, por um Tutor Coordenador, um 

Tutor, dois Preceptores e oito Estudantes, como Bolsistas e até oito como Voluntários, sendo a 

seleção dos preceptores de responsabilidade da Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia, 

em Sobral e dos Tutores Coordenadores, Tutores, Estudantes Bolsistas e Voluntários, de 

responsabilidade da Faculdade Luciano Feijão, conforme condições estabelecidas no presente 

Edital. 

 

2. DA VIGÊNCIA DO PROJETO, CARGA HORÁRIA, VALOR DA BOLSA, 

CRITÉRIOS DE REPASSE, NÚMERO E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR 

MODALIDADE DE BOLSA. 

2.1.  O projeto terá vigência de 1 (um) ano, a contar a partir de 01 de agosto de 2022; 

2.2.  Os Estudantes que forem selecionados deverão cumprir carga horária de oito horas 

semanais, disponibilizada, obrigatoriamente,  um turno integral durante manhã e/ou tarde;  

2.3. O valor da bolsa para Estudantes terá como referência as Bolsas de Iniciação Científica, 

modalidade IC, desta feita em conformidade com a RN-015/2013,  também do CNPq; 

2.4.  O repasse das bolsas é feto diretamente pelo Ministério da Saúde sujeito à assinatura do 

Termo de Compromisso e entrega mensal de formulários e relatório das atividades realizadas, 

conforme modelos previamente estabelecidos pelo Ministério da Saúde.  Os créditos mensais para 

pagamento das bolsas serão efetuados ao beneficiário pela Coordenação-Geral de Planejamento e 

Orçamento da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (CGPO/SGTES), do 

Ministério da Saúde, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), em conta 

bancária específica por ele informada; 



 

2.5. São ofertadas 03 (três) vagas para Estudantes bolsistas no GT2 para o Curso de 

Enfermagem. Ainda no referido Grupo, estão disponíveis outras 08 (oito) vagas para Estudantes 

voluntários, sendo 04 (quatro) para o Curso de Enfermagem e 04 (quatro) para o Curso de Psicologia, 

podendo concorrer alunos  matriculados no 7º ou 8º semestre. Da mesma forma, no GT3 são ofertadas 

mais 08 (oito) vagas para Estudantes voluntários, sendo 04 (quatro) para o Curso de Enfermagem 

e 04 (quatro) para o Curso de Psicologia, podendo concorrer alunos  matriculados no 7º ou 8º 

semestre. Como detalhado no Quadro a seguir: 

GRUPO 

TUTORIAL 

MODALIDADE CURSO Nº DE 

VAGA 

GT2 

ESTUDANTES 

(matriculados no 7º ou 8º 

semestre) 

Enfermagem 

(bolsista) 
3 

Enfermagem 

(voluntário) 
4 

Psicologia 

(voluntário) 
4 

GT3 

ESTUDANTES 

(matriculados no 7º ou 8º 

semestre) 

Enfermagem 

(voluntário) 
4 

Psicologia 

(voluntário) 
4 

 

3. DO CRONOGRAMA 

Lançamento 13 de Julho 

Inscrição 14 a 20 de Julho 

Seleção e Divulgação do Resultado Preliminar 21 de Julho 

Período para Contestação 22 de Julho 

Resultado Final 25 de Julho 

Assinatura dos Termos de Compromisso 26 de Julho 

Início da Vigência do Projeto 1º de Agosto 

 

4. DA INSCRIÇÃO  

A Inscrição será feita através do preenchimento do Formulário anexo ao presente Edital, 

acompanhado da documentação necessária à modalidade da candidatura à vaga, enviada de forma 

eletrônica para flf.pesquisa.extensao@lf.edu.br, copiando aos Coordenadores do Curso respectivo à 

candidatura, ou seja: Coordenação do Curso de Enfermagem – enfermagem@flucianofeijao.com.br; 

e Coordenação de Psicologia - psicologia@flucianofeijao.com.br; No assunto deve ser colocado 

“Candidatura PET Saúde”. Observar a data limite de envio. 



5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

5.1.  A seleção será feita pelos Coordenadores de Curso do candidato,  pela média aritmética 

entre a nota do IRA e da (s) disciplina (s) relacionada (s) com o Grupo Tutorial ao qual os 

estudantes concorrem.  

5.2. Os estudantes do Curso de Enfermagem serão classificados considerando-se a média do IRA 

e da disciplina de Semiologia e Semiotécnica I por ordem decrescente. Os 3 (três) primeiros colocados 

serão classificados como bolsistas. Os outros estudantes poderão ser classificados como voluntários, 

considerando-se um total máximo de 8 estudantes nessa modalidade. Os quatro primeiros estudantes 

voluntários serão direcionados ao GT 2 e os outros quatro voluntários serão direcionados ao GT3. 

Em nenhum caso será permitida a participação de estudantes que já tenham tido reprovação no 

Histórico Acadêmico. Os estudantes que concorrerem ao Edital também devem indicar na ficha de 

inscrição o link do Currículo Lattes. 

5.3. Os estudantes do Curso de Psicologia serão classificados considerando-se a média do IRA e 

das disciplinas de Psicologia da Saúde e Saúde Coletiva. Os quatro primeiros estudantes voluntários 

serão direcionados ao GT 2 e os outros quatro voluntários serão direcionados ao GT3. Em nenhum 

caso será permitida a participação de estudantes que já tenham tido reprovação no Histórico 

Acadêmico. Os estudantes que concorrerem ao Edital também devem indicar na ficha de inscrição o 

link do Currículo Lattes. 

 

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Posteriormente, os estudantes selecionados receberão por e-mail da Coordenação do PET-Saúde, 

convite para a 1ª Reunião Geral. 

6.2 Os casos omissos ou não previstos por este Edital serão analisados pela Coordenadoria de 

Pesquisa e Extensão, juntamente com a Coordenação de cada Curso. 

 

Sobral, 13 de julho de 2022. 

 

Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão 
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 ANEXO 01 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  PARA CANDIDATO A VAGA DE ESTUDANTE 

       

Nome completo:   ______________________________________________________ 

Curso: ______________________________ 

Formação acadêmica (maior- se estudante semestre concluído durante a inscrição) 

RG:     CPF:   __________________ 

Data Nascimento: ____/_____/_______ 

Sexo: _   

Estado Civil:    

Nome do cônjuge (se casado):    

Nome da Mãe:    

Nome do Pai:    

Logradouro (nome da rua, avenida):  _________                                                         Nº: _   

Complemento (apto, bloco):    

Bairro:    

CEP:     Município:                            UF:     

Telefone Celular: (   )                      Telefone Residencial: ( _) ___________  

E-mail:    

Dados Bancários (Obs. Apenas Banco do Brasil) 

Agência Bancária:  ___________________ Conta Corrente:  _ 

Link do Currículo Lattes:    

(Estudantes anexar Histórico Acadêmico atualizado) 


