
                         
 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE OURO PRETO PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
PELO TRABALHO PARA A SAÚDE – PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE - 
2018/2019 
 
A coordenação do Projeto PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE - 2018/2019 das 
Secretarias de Saúde dos Municípios de Mariana e de Ouro Preto e da Universidade Federal 
de Ouro Preto, de acordo com o Edital Nº 10, de 23 julho de 2018 para seleção de projetos 
para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-
SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE), faz saber aos interessados que: 
 

1. Encontram-se abertas as inscrições para seleção de estudantes regularmente 
matriculados, do 1º ao antepenúltimo período dos cursos de graduação em saúde da 
UFOP para participarem do programa, 

2. Os estudantes do 1º período poderão concorrer como voluntários; 
3. Vagas de bolsistas a serem preenchidas: 9 vagas para estudantes de educação física, 9 

vagas para estudantes de farmácia, 9 vagas para estudantes de medicina, 1 vaga para 
estudantes de ciências biológicas, 1 vaga para estudantes de nutrição, 1 vaga para 
estudantes de serviço social;  

4. Os demais classificados, poderão participar como voluntários, de acordo com número 
de vagas a ser definido posteriormente e passarão a compor quadro de reserva para 
possíveis vagas de voluntários/bolsistas não cobertas, 

5. As inscrições deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE por email, sendo enviadas 
para o endereço de email: petsaudeufop@gmail.com 

6. Período de inscrição: de 03 de dezembro de 2018 às 23 horas e 59 minutos do dia 09 
de dezembro de 2018; 

7. Documentos a serem enviados: (a) Carta de Intenções justificando o interesse em 
participar do Projeto PET SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE com no máximo 250 
palavras. (b) Declaração de possuir disponibilidade de, no mínimo 8 horas semanais 
para dedicação ao projeto, sendo estas de pelo menos um período de 4 horas 
ininterruptas para serem cumpridas nos territórios onde os projetos serão 
desenvolvidos. A Carta de Intenções e Declaração deverá ser datada e assinada, 
digitalizadas em arquivo único enviado em pdf; (c) Histórico Escolar atualizado;  

8. Critério de seleção dos Estudantes do 2º ao antepenúltimo período: soma do coeficiente 
de rendimento global e nota da Carta de Intenções de 0 a 10 pontos; 

9. Critério de seleção dos estudantes de primeiro período: Nota da Carta de Intenções de 
0 a 10 pontos. 

 
A coordenação do Projeto PET SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE - 2018/2019 das 
Secretarias de Saúde dos Municípios de Mariana e de Ouro Preto e da Universidade Federal 
de Ouro Preto não se responsabiliza por inscrições não recebidas em decorrência de eventuais 
problemas técnicos e congestionamento nas linhas de comunicação, nem por documentos 
corrompidos ou não comprovados; 
O resultado final da seleção será publicado e divulgado em painel impresso e nos sítios 
eletrônicos das instituições envolvidas no dia 14 de dezembro de 2018. Os selecionados 
deverão estar aptos a iniciarem as atividades do projeto em dezembro de 2018. A coordenação 
entrará em contato, por email, com os selecionados para realização do cadastro e assinatura 
dos termos de compromisso. 

 
Ouro Preto, 01 de dezembro de 2018. 

 

 

 
_______________________________________________________ 

Coordenadora do Projeto PET SAÚDE/GRADUASUS - 2017/2018 das Secretarias de Saúde dos Municípios de 
Mariana e de Ouro Preto e da Universidade Federal de Ouro Preto 
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