
 

 
 

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ-CESUPA 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DO CESUPA - COGRAD 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE PET-

SAÚDE/2022-2023 

CHAMADA Nº 03/2022 

HABILITAÇÃO DE ALUNOS PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO 

RESERVA PARA COMPOR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO 

TRABALHO PARA A SAÚDE – PET-SAÚDE (2022/2023) 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A Coordenação de Graduação do Centro Universitário do Estado do Pará - CE-

SUPA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em consonância com o 

Edital MS/SGTES nº 01 de 11 de janeiro de 2022, torna pública a realização da 

presente CHAMADA para preenchimento de VAGAS DE ALUNOS PARA COMPOR 

CADASTRO RESERVA para participar do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRA-

BALHO PARA A SAÚDE PET- SAÚDE (2022/2023), nos termos da presente Cha-

mada. 

 

2. DAS VAGAS  

Serão destinadas vagas para alunos regularmente matriculados nos Cursos de 

Bacharelado em Fisioterapia, Odontologia, Medicina, Farmácia, Enfermagem e 

Nutrição do CESUPA. 
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3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABA-

LHO PARA A SAÚDE – PET-SAÚDE  

3.1 O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), que se en-

contra em sua 10ª edição, ofertado pelo CESUPA, se propõe a desenvolver: 

3.1.1 Ações de educação pelo trabalho para a saúde visando ao fortalecimento do 

processo de integração ensino-serviço-comunidade de forma articulada entre o 

Sistema Único de Saúde (SUS) e as Instituições de Ensino Superior (IES), a fim de 

promover a preparação de futuros profissionais da saúde para atuação colabora-

tiva em eixos vinculados à gestão em saúde e assistência à saúde; 

3.1.2 Ações de gestão e de assistência, em todos os níveis de Atenção à Saúde, con-

templando a integração entre eles para qualificação dos profissionais e obtenção 

de respostas mais efetivas. O foco das ações deverá dar-se em iniciativas que pos-

sam promover estratégias de formação em saúde e que sejam capazes de desen-

volver práticas profissionais para atuação no trabalho em equipe, com ênfase em 

ações de educação em saúde direcionadas para os atuais contextos e para as ne-

cessidades do SUS; e 

3.1.3 Mudanças curriculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

para todos os cursos de graduação na área da saúde reconhecidos pelo Ministério 

da Educação (MEC), considerando-se aspectos para a qualificação de recursos hu-

manos em saúde diante das necessidades atuais, com ênfase no processo de inte-

gração ensino-serviço-comunidade, com estratégias alinhadas à integração entre 

alunos, profissionais e comunidades para aperfeiçoamento da gestão em saúde e 

assistência à saúde. 

3.1.4 Os projetos deverão contemplar um conjunto de ações com propostas que 

privilegiem o processo de integração ensino-serviço-comunidade, bem como inici-

ativas para o desenvolvimento da docência e preceptoria, em consonância com os 

eixos estabelecidos nesta Chamada. 

3.1.5 Os projetos deverão atuar como pontos de fomento e organização das ações 

de integração ensino-serviço-comunidade no território, com vistas a articular suas 

ações com a de outros projetos que contribuam para fortalecer mudanças na for-

mação dos alunos, em consonância com as complexas necessidades em saúde re-

queridas ao SUS, com explícito enfoque em atividades que promovam resultados 

para a preparação de futuros profissionais, assim como para a promoção da saúde, 
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para a prevenção de riscos e de doenças e para a reabilitação dos agravos na saúde, 

com a finalidade de oportunizar iniciativas de formação voltadas para a atuação 

direcionada aos eixos, conforme item 3 desta Chamada. 

3.1.6 Os projetos deverão contemplar ações por um período de 12 (doze) meses, a 

partir do início da execução das atividades, condicionado à validação do cadastro 

de todos os participantes nos termos desta Chamada. 

 

4. DA ORGANIZAÇÃO DOS EIXOS 

4.1 As atividades serão estruturadas em dois eixos de atuação, que podem ser de-

senvolvidos em todos os níveis de complexidade da Atenção à Saúde: 

4.1.1 Eixo da Gestão em Saúde: Pretende-se: 

4.1.1.1Desenvolver competências e habilidades que contribuam e colaborem com a 

gestão das políticas de saúde; a estrutura e a organização da rede de Atenção à 

Saúde; a regulação em saúde e a organização da sociedade civil, em uma perspec-

tiva generalista, humanista, crítica e reflexiva, com senso de responsabilidade so-

cial e compromisso com a cidadania. 

4.1.2 Eixo da Assistência à Saúde: Pretende-se: 

4.1.2.1 Desenvolver competências e habilidades que possibilitem aos alunos atuar 

nos diversos cenários de prática, no contexto de articulação ensino-serviço, bus-

cando o aprendizado, bem como a aquisição de competências e habilidades espe-

cíficas da atividade profissional e da vivência da prática previstas na contextuali-

zação curricular. Essa atividade objetiva o desenvolvimento dos alunos para a for-

mação e para o trabalho em conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos, 

com práticas efetivas, e deve levar em conta as habilidades, as competências e os 

conteúdos requeridos do perfil do aluno para o futuro exercício profissional;  

 

5. DOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE E DAS VAGAS 

5.1 Esta Chamada tem por objeto o preenchimento vagas de alunos em cadastro 

de reserva, distribuídas entre os Cursos de Medicina, Fisioterapia, Nutrição, En-

fermagem, Farmácia e Odontologia do CESUPA, com o objetivo de desenvolver vi-

vências e produzir conhecimento relevante na área de formação para atuação no 

SUS. 



 

4 

 

5.2 Poderão participar do programa: estudantes regularmente matriculados nos 

Cursos de Graduação de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Farmácia 

e Odontologia do CESUPA, onde deverão dispor de 8 (oito) horas semanais, para 

dedicação à execução das atividades do PET, caso sejam chamados para assumir a 

vaga como bolsista. 

5.3 Não estar vinculado a qualquer outro programa com recebimento de bolsa 

e/ou proventos de qualquer outra instituição ou do CESUPA.  

 

6. DAS VAGAS 

6.1 Serão oferecidas vagas para estudantes em cadastro reserva, distribuídas da 

seguinte maneira: 

EIXO GESTÃO 

CURSO NÚMERO DE VAGAS SEMESTRE (2023.1) 

NUTRIÇÃO CR 2º AO 7º SEMESTRE 

ODONTOLOGIA CR 6º AO 9º SEMESTRE 

FARMÁCIA CR 9º SEMESTRE 

FISIOTERAPIA CR 6º AO 9º SEMESTRE 

 

EIXO ASSISTÊNCIA 

CURSO NÚMERO DE VAGAS SEMESTRE (2023.1) 

MEDICINA CR 9º SEMESTRE 

ENFERMAGEM CR 7º e 9º SEMESTRES 

 

6.2 Todos os candidatos aprovados nesta Chamada, formarão Cadastro de Reserva 

visando a ocupação de vagas de alunos bolsistas que ocasionalmente venham a se 

desligar do Programa, respeitando o quadro de classificação e durante o tempo de 

execução do projeto, segundo prazo estipulado pelo MS. 
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6.3 Todo o aluno que desenvolver no mínimo 06 (seis) meses de atividades no 

Programa, com aprovação do seu preceptor e do seu tutor, receberá declaração 

referente às atividades desenvolvidas no programa. 

6.4 Os alunos que compõem o cadastro de reserva formado no processo seletivo 

anterior a este (CHAMADA nº 01/2022) terão prioridade no remanejamento de 

bolsas, em caso de vacância, desistência ou desligamento pela coordenação do PET- 

Saúde/CESUPA/SESMA, devido ao não cumprimento das atividades e/ou conclusão 

do curso de alunos bolsistas. 

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS  

7.1 Exercer práticas e vivências na realidade do trabalho em saúde e produzir co-

nhecimento relevante em áreas prioritárias na produção da saúde, como na gestão 

em saúde e na assistência à saúde; 

7.2 Participar de todas as atividades programadas; 

7.3 Participar, durante a sua permanência no PET-Saúde, de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

7.4 Manter bom rendimento no curso de graduação; 

7.5 Publicar ou apresentar trabalhos acadêmicos em eventos de natureza cientí-

fica, individualmente ou em grupo, fazendo referência ao PET-Saúde nas publica-

ções e nos trabalhos apresentados; 

7.6 Cumprir as exigências estabelecidas no Projeto PET-Saúde aprovado pelos Mi-

nistérios da Saúde e da Educação; e 

7.7 Preencher formulários e relatórios a serem entregues ao Ministério da Saúde, 

quando solicitado. 

 

8. PÚBLICO ALVO 

Poderá candidatar-se ao PET-Saúde/CESUPA/SESMA o acadêmico que atender, cu-

mulativamente, os seguintes critérios: 

8.1 Estar regularmente matriculado nos Cursos de Graduação em Medicina, Fisio-

terapia, Nutrição, Enfermagem, Farmácia ou Odontologia do CESUPA. 
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8.2 Não ser bolsista de qualquer outro programa, durante o recebimento da bolsa 

do PET- Saúde, com exceção do PROUNI. 

8.3 Não possuir qualquer tipo de vínculo empregatício público ou privado. 

8.4 Ter disposição e interesse por atividades de campo, como visitas, estágios, 

inspeções, acompanhamento de práticas, dentre outras. 

8.5 Ter capacidade de organização, síntese e boa escrita. 

8.6 Ter um bom relacionamento pessoal e habilidade para trabalho em equipe. 

8.7 Não estar em dependência em nenhuma disciplina no curso de graduação. 

 

9. DA INSCRIÇÃO 

9.1 As inscrições serão realizadas eletronicamente a partir do preenchimento da 

ficha de inscrição no Google Forms no site do CESUPA 

https://forms.gle/UdAHwQG6roN5jPhC8  até às 23:59 horas do dia 26.12.2022.  

9.2 No ato da inscrição deverão ser anexados os seguintes documentos no formato 

PDF legível: 

a) Memorial acadêmico. Memorial acadêmico documentado (com apresentação do 

aluno, descrevendo sua trajetória no curso ao qual está matriculado, bem como 

suas experiências acadêmicas intra e extra curriculares com documentos compro-

batórios anexados). O memorial deverá ser digitado, datado e assinado, com no 

máximo 2 (duas) laudas. Fonte: Times New Roman tamanho 12, alinhamento: jus-

tificado, com espaçamento entre linhas simples. 

b) Histórico escolar contendo CR emitido pelo CESUPA atualizado, com 

coeficiente de rendimento;  

c) Cópia escaneada do documento de identidade; 

d) CPF; 

e) Documentos comprobatórios das atividades acadêmicas (conforme tabela do 

anexo III desta Chamada) 

9.3 Não serão aceitas inscrições após o período descrito no cronograma integrante 

do Anexo I desta Chamada. 

https://forms.gle/UdAHwQG6roN5jPhC8
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9.4 Nos termos da Lei nº 13.709 de 14/08/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais), os dados pessoais dos candidatos, coletados e tratados pelo CESUPA, 

têm por finalidade específica a participação neste processo seletivo, conforme esta 

Chamada e demais normas aplicáveis. 

9.5 O CESUPA atua em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pesso-

ais (Lei nº 13.709 de 14/08/2018), nos termos da sua Política de Privacidade e 

Proteção de Dados Pessoais, disponível  no site da instituição (www.cesupa.br), 

em “documentos institucionais”, mantendo no tratamento dos dados pessoais, o 

compromisso com a integridade, transparência, finalidade, segurança e confiabi-

lidade no tratamento e proteção de dados pessoais dos candidatos, objetivando 

garantir os direitos e liberdades dos titulares de dados, nos termos da referida 

legislação e normas institucionais.  

 

10. PROCESSO SELETIVO 

A seleção para o projeto do PET-SAÚDE/CESUPA/SESMA será realizada em 02 

(duas) fases, sendo a primeira de caráter eliminatório e a segunda de caráter clas-

sificatório, conforme cronograma (Anexo I desta Chamada). 

10.1. PRIMEIRA FASE 

A primeira fase será eliminatória e constará da avaliação dos seguintes itens: 

10.1.1 Coeficiente de Rendimento (CR), de acordo com Histórico Escolar, no valor 

de 0 (zero) a 10,0 (dez). 

10.1.2. Memorial acadêmico, no valor de 0 (zero) a 10,0 (dez). 

10.1.3 Para cálculo da nota da primeira fase, será utilizado o cálculo a seguir: 

Nota da Primeira fase: CR + Nota do memorial acadêmico 

2 

10.1.4 O histórico escolar será avaliado levando em consideração a média geral dos 

candidatos de seu Coeficiente de Rendimento (CR). 

10.1.5 Os candidatos que obtiverem a média aritmética do memorial acadêmico e 

histórico escolar igual ou superior a 7,0 (sete) estarão aptos a seguir para a se-

gunda etapa. 

http://www.cesupa.br/
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10.2 SEGUNDA FASE 

10.2.1 A segunda fase será constituída da análise dos documentos comprobatórios 

referentes à produção científica do candidato, no valor de até 10 pontos (conforme 

tabela de pontuação do anexo IV desta Chamada). 

10.2.2 O processo de análise dos documentos será realizada pelos Docentes dos 

Cursos de Graduação envolvidos no projeto. 

 

11. DO RESULTADO FINAL 

11.1 Para ser considerado classificado na presente Chamada para compor o cadas-

tro reserva, a nota final mínima será definida pela média aritmética da pontuação 

dos candidatos na primeira e na segunda fases do processo de seleção, devendo 

esta nota ser no mínimo de 7,0 (sete) seguindo o cálculo a seguir: 

Nota Final: 

Nota da Primeira fase + Nota da segunda fase (produção científica) 

2 

11.2 A classificação final dar-se-á, por curso, considerando-se a ordem decrescente 

de pontuação total dos candidatos inscritos para cada curso e que irão compor o 

cadastro reserva compor a lista de espera em caso de desligamento do aluno bol-

sista. 

11.3 A lista de cadastro reserva se dará da seguinte maneira: 

EIXO GESTÃO 

CURSO CLASSIFICADOS CADASTRO RESERVA 

NUTRIÇÃO CR ATÉ O 5º LUGAR 

ODONTOLOGIA CR ATÉ O 5º LUGAR 

FARMÁCIA CR ATÉ O 5º LUGAR 

FISIOTERAPIA CR ATÉ O 5º LUGAR 
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EIXO ASSISTÊNCIA 

CURSO CLASSIFICADOS CADASTRO RESERVA 

MEDICINA CR ATÉ O 5º LUGAR 

ENFERMAGEM CR ATÉ O 5º LUGAR 

 

11.4 Os resultados serão divulgados no site do CESUPA no dia 30/12/2022. 

 

12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Serão observados os seguintes critérios de desempate, na seguinte ordem: 

12.1 Candidato com melhor rendimento acadêmico; 

12.2 Candidato com a maior nota na produção científica; 

12.3 O candidato no semestre mais avançado; 

12.4 O candidato com maior idade. 

 

13. O DESLIGAMENTO 

O estudante será desligado do grupo nos seguintes casos: 

13.1 Prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do PET- 

Saúde. 

13.2 Desistência. 

13.3 Reprovação em pelo menos uma disciplina, após seu ingresso no Programa. 

13.4 Descumprimento das atribuições previstas nesta Chamada, conforme item 4 

deste instrumento. 

13.5 Conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono do curso de 

graduação. 

13.6 Não efetivação da matrícula semestral dentro do prazo regular estabelecido 

pelo CESUPA. 

13.7 Frequência semestral no projeto inferior a 75% (setenta e cinco por cento). 
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14. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

14.1 O acompanhamento e avaliação periódica do estudante serão feitos pelos tu-

tores, preceptores e coordenação do Projeto, durante todas as atividades previstas, 

onde será avaliada a assiduidade, pontualidade e a participação e envolvimento 

nas atividades. 

14.2 Os alunos que não tiverem bom desempenho em qualquer etapa no desenvol-

vimento do plano de trabalho poderão ser substituídos no decorrer do período, a 

critério dos tutores, com o aval do Coordenador e a referida bolsa será imediata-

mente remanejada para alunos que irão compor o cadastro reserva, respeitando a 

ordem de classificação dos mesmos. 

14.3 Os alunos bolsistas deverão apresentar relatório semestral conforme modelo 

enviado pelo Coordenador do projeto, sob a orientação do tutor e preceptor, bem 

como apresentar frequência mensal assinada pelo preceptor e tutor. 

 

15. DO PRAZO E DO VALOR DA BOLSA 

15.1 Os alunos que irão compor o cadastro de reserva, ao assumir a posição de 

aluno bolsistas no PET-Saúde/CESUP/SESMA, estarão vinculados até o térmico do 

projeto, conforme prazo estipulado pelo MS. 

15.2 Para os alunos bolsistas, os valores das bolsas para estudantes do PET- Saúde 

terão como referência as Bolsas de Iniciação Científica (valor atual: R$400,00) 

modalidade IC, em conformidade com a RN-015/2013 do Conselho Nacional de De-

senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) a todos os bolsistas aprovados no 

Processo Seletivo. 

15.3 Os valores mensais correspondentes às bolsas serão creditados pelo Ministé-

rio da Saúde diretamente na conta dos alunos bolsistas, não configurando qualquer 

vínculo empregatício ou de trabalho com o CESUPA/ACEPA. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 A inscrição implica na inteira aceitação, por parte do(a) candidato(a) dos ter-

mos presentes nesta Chamada. 
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16.2 A constatação de informações falsas anulará todo e qualquer procedimento 

relacionado ao candidato, sem prejuízo das demais medidas cabíveis. 

16.3 Os casos omissos a esta Chamada serão analisados pela Coordenação do PET- 

Saúde/CESUPA, em conjunto com a Coordenação de Graduação do CESUPA. 

 

 

                                      Belém (PA), 21 de dezembro de 2022. 

 

 

SILVIA MENDES PESSÔA 

Pró-Reitora de Graduação e Extensão  
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ANEXO I - CRONOGRAMA 

 

O calendário de execução da presente Chamada ocorrerá conforme as datas a se-

guir: 

 

 

DATAS DESCRIÇÃO 

21 a 26 de dezembro 2022 Período de inscrição 

30 de dezembro de 2022 Resultado final - divulgado no site institucional 

do CESUPA. 



 

ANEXO II - CRITÉRIOS AVALIATIVOS PARA O MEMORIAL 

 

 

Critérios Descrição Pontuação 

Aspectos de 

Coesão Textual 

Correta relação semântica entre os elementos do 

discurso através do uso adequado de conectivos 

(pronomes, marcadores de discurso ou conjunções). 

Até 

10 pontos 

Aspectos de 

Coerência 
Organização de ideias e pertinência do tema. 

Ortografia Escrita correta das palavras 

Acentuação e 

Pontuação 
Deverão obedecer às regras gramaticais vigentes 

 TOTAL 10,0 
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ANEXO III – INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

 

Critérios Descrição Pontuação 

Produção cientí-

fica acadêmica 

(1,0 pt cada) 

1. Artigos; 

2. Resumos ou apresentação em congres-

sos, participação em congressos; 

3. Participação em projetos de pesquisa (ex-

tensão, iniciação científica); 

4. Monitoria; 

5. Participação em cursos na área de forma-

ção. 

 

 

Até 

10 pontos 

TOTAL 10,0 
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