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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS ARAPIRACA 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA  
PET-SAÚDE/GESTÃO E ASSISTÊNCIA 2022-2023  

 

 

 

 

A coordenação do PET-SAÚDE Gestão e Assistência 2022-2023 da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

Arapiraca – AL, em parceria com Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Campus Arapiraca e U.E. 

Palmeira dos Índios, torna pública a abertura de inscrições para o processo seletivo Preceptores 

bolsistas e voluntários (não bolsistas), para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

SAÚDE/ Gestão e Assistência) 2022-2023. Isto em conformidade com os requisitos estabelecidos no 

Edital Nº 01, de 11 de janeiro de 2022 do Ministério da Saúde por intermédio da Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), publicado no Diário Oficial da União Publicado em 

11/01/2022, Edição 7, Seção 3 e Página 159. Desse modo, o presente edital torna público para 

conhecimento dos interessados, as normas gerais para seleção de preceptores bolsistas e não-bolsistas 

(voluntários) para o ano de 2022-2023, os quais desenvolverão atividades relativas ao ensino, 

extensão, pesquisa em serviços das Redes de Atenção à Saúde de Arapiraca/AL.  

 

 

O PET-SAÚDE/Gestão e Assistência constitui uma iniciativa voltada ao fortalecimento das ações 

integradas em cenários de práticas, por meio de atividades que envolvam o ensino, a pesquisa, a 

extensão universitária, e a participação social.  

O projeto PET-SAÚDE/Gestão e Assistência, com a proposição do Centro Itinerante de Cuidados 

Integrais no agreste Alagoano: Saúde em Movimento, contempla ações que proponham a desenvolver:  

1.1 Mudanças curriculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de 

graduação em Serviço Social, Enfermagem, Medicina e Psicologia;  

1.2 Qualificação dos processos de integração ensino-serviço-comunidade de forma articulada entre o 

Sistema Único de Saúde - SUS, no município de Arapiraca, e as instituições de ensino;  

1.3 Articulação com projetos do Ministério da Saúde e Ministério da Educação e/ou outros projetos de 

âmbito local ou regional relacionados à integração ensino-serviço-comunidade. 

 

 

O PET-SAÚDE/Gestão e Assistência têm como pressupostos a promoção da integração ensino-serviço-

comunidade e a educação pelo trabalho por meio do fomento de grupos tutoriais de aprendizagem, 

com o objetivo de desenvolver atividades nos diferentes níveis de atenção à Saúde, no município de 

EDITAL Nº 01/2022 PROCESSO SELETIVO PARA PRECEPTORES PET-SAÚDE/GESTÃO E ASSISTÊNCIA 

2022-2023 UFAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

2. DOS OBJETIVOS  
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Arapiraca/AL. O PET-SAÚDE/Gestão e Assistência constitui mecanismo de qualificação de profissionais 

da saúde, para elaboração de novos desenhos, aprimoramento e promoção do cuidado em saúde, bem 

como, ampliação da iniciação ao trabalho e formação dos discentes dos cursos de graduação na área 

da saúde da UFAL (Enfermagem, Medicina, Psicologia e Serviço Social), supervisionados e 

acompanhados por preceptores (profissionais do serviço) e tutores (docentes da UFAL), de acordo com 

as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a área da Saúde.  

 

 

3.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 10 (dez) vagas para preceptores bolsistas e 5 

(cinco) vagas para preceptores não-bolsistas (voluntários), lotados e vinculados da SMS/Arapiraca. O 

Projeto PET-SAÚDE/Gestão e Assistência UFAL Arapiraca-SMS Arapiraca – AL está constituído por 5 

grupos tutoriais, sendo 3 destes ligados ao Eixo Gestão em saúde e 2 ligados ao Eixo Assistência à 

Saúde. 

Quadro 1 . Descrição geral dos grupos tutoriais por eixo, preceptores e número de vagas destinadas 

ao preceptor bolsista. 

 

3.2 Para as vagas, os preceptores bolsistas deve ter o vínculo comprovado na Secretaria Municipal de 

Saúde por intermédio de declaração emitida pela referida secretaria. Podendo concorrer a vaga no 

eixo da gestão o profissional de saúde (educação física, enfermagem, fisioterapia, odontologia e 

EIXO GESTÃO TEMA  PRECEPTORES VAGAS  LOCAL PRÁTICA 

Gestão da educação 
em saúde 

Gestão das práticas 
de educação em 
saúde 

Educador Físico  
Fisioterapia 

01 
01 

SMS Arapiraca e ou 
Conselho Municipal de 

Saúde 

Sala de situação em 
saúde 

Gestão de sistemas e 
serviços de saúde 

Enfermagem 
Serviço social 

01 
01 

SMS Arapiraca e ou 
Conselho Municipal de 

Saúde 

Distritos sanitários e 
modelos de atenção 
à saúde 

Organização de 
Serviços de Saúde e 
Mudanças no 
Modelo de Atenção à 
Saúde 

Enfermagem 
Odontologia 

01 
01 

SMS Arapiraca e ou 
Conselho Municipal de 

Saúde 

EIXO ASSISTÊNCIA TEMA PRECEPTORES VAGAS  LOCAL PRÁTICA 

Fortalecendo os 
cuidados de saúde 
mental na APS 

Os Cuidados com a 
Saúde Mental 

Medicina 
Psicologia 

01 
       01 

UBS 
CAPS/Ambulatório de 

Saúde Mental 

Promovendo saúde 
e conhecendo o 
território 

Vigilância em Saúde 
e Promoção à Saúde 

Enfermagem 
Medicina 

01 
01 

UBS 

TOTAL  VAGAS   10   

3. DAS VAGAS 
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serviço social) que esteja atuando na gestão da SMS ou como membro do Conselho Municipal de Saúde 

de Arapiraca. No eixo da assistência profissional de saúde (enfermeiro, médico) atuando na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) e profissional de saúde (psicólogo) atuando no CAPS /Ambulatório de Saúde 

Mental. 

 

 

3.1 Os valores das bolsas para preceptor(a) do "PET-Saúde: Gestão e Assistência 2022-2023 UFAL/ 

SMS/Arapiraca terão como referência as bolsas para o Desenvolvimento Tecnológico, nível CNPq ATP 

"A", em conformidade com a RN-016/2010, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), cujo valor corresponde a R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) depositados 

em conta específica. 

3.2 Os créditos mensais para pagamento das bolsas no âmbito do Sistema do PET-Saúde serão 

efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) Banco do Brasil S.A, que procederá ao pagamento 

dos/as bolsistas, em conta específica vinculada ao Programa em questão, por meio de cartões de 

débito, em agências por eles/as escolhidas.  

3.3 Caso o/a bolsista não realize o saque da bolsa no prazo de 90 dias, a mesma será recolhida pelo 

Banco do Brasil e devolvida ao Fundo Nacional de Saúde/MS (FNS/MS). A bolsa recolhida não será paga 

novamente ao/à bolsista.  

3.4 A bolsa referente ao PET-Saúde: Gestão e Assistência não podem ser acumuladas com o 

recebimento de qualquer outro tipo de bolsa PET-Saúde e/ou que tenha como atividade a monitoria/ 

orientação/ supervisão estudantil na graduação 

 

 

 

Está apto à inscrição neste processo seletivo o preceptor que preencher os seguintes requisitos: 

4.1 O candidato deverá ser portador de diploma de curso superior, estar atuante e vinculado à gestão 

da SMS ou na atenção do SUS da SMS Arapiraca, nos cenários de práticas/território de acordo com os 

eixos, apresentados no presente edital; 

4.2 Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo ele inicie;  

4.3 Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, no mínimo 08 horas semanais, às atividades do (PET 

Saúde: Gestão e Assistência 2022/2023 UFAL/ SMS-Arapiraca, tanto nos serviços de saúde, como 

na universidade, sem prejuízo no cumprimento da carga horária de trabalho regular.  

4.4 Não estar vinculado à programa com bolsas que tenha atividades de monitoria, orientação e 

supervisão;  

3. DAS BOLSAS 

4. DAS CONDIÇÕES DO PROFISSIONAL DE SAÚDE CANDIDATO(A) PARA PARTICIPAÇÃO NO 

PROGRAMA COMO PRECEPTOR(A) 

 

 



EDITAL Nº1/2022 PROCESSO SELETIVO PARA PRECEPTORES DO O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO 
PARA A SAÚDE (PET-Saúde-2022/2023) UFAL/SMS – ARAPIRACA-AL 

4/10 
 

4.5 Os preceptores voluntários devem cumprir os mesmos requisitos, pois no caso de desistência ou 

exclusão de preceptores bolsistas, a vaga será automaticamente ocupada pelo primeiro não 

bolsista na ordem de classificação do presente processo seletivo. 

 

 

5.1 Preceptor: profissional de nível superior com formação na área da saúde que pertença aos serviços 

de saúde e que realize orientação em serviço a alunos participantes do programa.  

5.2 Cada preceptor bolsista ou não-bolsista (voluntário) participará de um Grupo de Trabalho 

conjuntamente com discentes dos cursos da UFAL Campus Arapiraca e U.E. Palmeira dos Índios, além 

de tutores-professores da IES com função pedagógica.  

5.3 Nos grupos de aprendizagem tutorial com atividades relacionadas ao eixo da assistência à saúde, 

cada preceptor será responsável pelo acompanhamento de discentes do mesmo curso de graduação 

na área da saúde, o qual deve ser compatível com a sua categoria profissional.  

5.4 Compete ao preceptor: 

 5.4.1. Orientar os alunos de graduação na área da saúde das IES integrantes do PET-Saúde, como parte 

das atividades inerentes ao serviço de saúde ao qual ele seja vinculado;  

5.4.2. Exercer atividades de supervisão por núcleo específico de atuação ou de especialidade 

profissional e por campo de prática, a fim de estimular o desenvolvimento de competências para o 

trabalho em equipe colaborativo;  

5.4.3. Realizar o registro diário (frequência dos alunos) em documento próprio assinado 

conjuntamente com o tutor, o qual deverá ser entregue à coordenação no último dia útil de cada mês; 

5.4.4. Elaborar relatórios mensais e semestrais das atividades realizadas pelo grupo de trabalho em 

que participa juntamente com os discentes e tutores; 

5.4.5. Manter-se vinculado ao serviço em que é preceptor desenvolvendo um trabalho de qualidade 

em sua área de atuação;  

5.4.6. Participar da elaboração de pelo menos um artigo científico em periódico nacional ou 

internacional, assim como apresentar pelo menos um trabalho em evento de natureza científica, 

fazendo referência à sua condição de preceptor PET-SAÚDE/Gestão e Assistência nesses trabalhos. 

Todos os trabalhos apresentados e/ou publicados devem constar os nomes dos tutores e discentes; 

5.4.7. Cumprir com as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso do PET-Saúde/Gestão e 

Assistência;  

5.4.8. Cumprir com as exigências estabelecidas no PET-SAÚDE/Gestão e Assistência, constantes no 

Edital Nº 1, de 11 de janeiro de 2022, do Ministério da Saúde por intermédio da Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). 

 

 

5.  DOS COMPROMISSOS DO PRECEPTOR BOLSISTA E NÃO BOLSISTA (VOLUNTÁRIO) 
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6.1 As inscrições ocorrerão no período de 30 de  junho  a 06 de julho de 2022 , até às 23:59H, e serão 

realizadas exclusivamente através do e-mail: petsaude.arapiraca@gmail.com com envio de todos 

documentos descritos no item 7 deste edital.  

6.2 A coordenação do PET-SAÚDE/Gestão e Assistência não se responsabilizarão por solicitação de 

inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica e/ou tecnológica dos computadores, 

falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 

ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  

6.3 São de exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento e a veracidade das informações 

cadastrais no ato da inscrição. Não serão aceitas inscrições fora do prazo descrito neste edital. 

 

 

 7.1  No ato da inscrição, TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER DIGITALIZADOS em arquivo PDF 

a) Fotocópia digitalizada do documento de identidade (RG), frente e verso; 

 b) Fotocópia digitalizada do CPF, frente e verso;  

c) Fotocópia digitalizada do Diploma de Graduação ou Certidão de Conclusão de Curso, frente e verso;  

d) Fotocópia digitalizada do Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu 

e/ou Stricto Sensu, frente e verso (caso obtenha);  

e) Fotocópia digitalizada do Registro Profissional do Conselho de sua área de formação;  

f) Formulário de inscrição, devidamente assinado (Anexo I), com escolha do grupo tutorial pretendido; 

g) Currículo Lattes e Barema (Anexo II) devidamente preenchido, comprovado e a ser enviado em um 

arquivo único no formato pdf;   

h) Declaração de compromisso e disponibilidade (Anexo III) 

i) Carta de intenção (Anexo IV) 

j) Termo de ciência e declaração de vínculo no serviço assinado pela chefia imediata (ANEXO V). 

7.2 Cada candidato/a deverá se inscrever em apenas um grupo tutorial, de acordo com a 

disponibilidade de vaga para seu curso de origem, seguindo a descrição apresentada no quadro 01.  

7.2  O não preenchimento do Anexo II e a organização inadequada incorrerá em não avaliação do 

currículo, sendo atribuída NOTA ZERO. 

 

8.1 A seleção dos(as) candidatos(as) será realizada por Comissão Específica formada por professores 

da Universidade Federal do Alagoas responsáveis pela elaboração da proposta UFAL/SMS-Arapiraca-

AL aprovada junto ao Programa PET-Saúde: Gestão Assistência 2022-2023, conforme acordo realizado 

com a gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Arapiraca. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 

7. DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA INSCRIÇÕES 

 

8. DA SELEÇÃO 

 

mailto:petsaude.arapiraca@gmail.com
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8.2 A seleção dos preceptores bolsistas e não-bolsistas (voluntários) levará em consideração a 

disponibilidade de vagas por categoria profissional, bem como a nota final de classificação nas etapas 

do processo seletivo. Em caso de vacância, desistência ou exclusão de bolsistas, os preceptores não-

bolsistas (voluntários) terão prioridade para o remanejamento das bolsas. 

8.2 A nota final da seleção corresponderá ao somatório da média aritmética do Currículo simplificado 

peso até 10 e da Carta de Intenção peso até 2, conforme grupo escolhido pelo (a) candidato (a). 

8.3 Média aritmética entre a nota atribuída ao currículo simplificado e a média da nota atribuída à 

Carta de Intenções, para efeito de classificação, igual ou maior a 7 (sete) 

 

 

 

Os resultados serão divulgados nas datas estabelecidas nos calendários (ITEM 10) e serão publicados 

na página d no site da Prefeitura Municipal de Arapiraca https://web.arapiraca.al.gov.br/  

Os recursos serão aceitos no prazo 24 horas, após a divulgação dos resultados deverá ser formalizado, 

assinado, digitalizado e anexado exclusivamente em formato PDF, encaminhado unicamente por e-

mail petsaude.arapiraca@gmail.com   Não será objeto de análise o recurso que apresentar 

documento novo, ou seja, aquele não apensado à época da inscrição.  

 

 

 

ATIVIDADE DATA 

Período de inscrição 30/06 a 06/07 de 2022 

Análise de currículo e da carata de intenção 07/07 a 08/07 de 2022 

Resultado preliminar 09/07 de 2022 

Prazo para interposição de recurso 11/07 de 2022 

Divulgação do resultado final 12/07 de 2022 

Previsão para início das atividades 01/08 de 2022 

 

 

O preceptor bolsista poderá ser desligado do projeto nas seguintes condições: 

a) A pedido;  

b) Desligamento de funções profissionais vinculadas ao serviço público;  

c) Realização de prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do programa e 

com o decoro ou a dignidade da vida universitária;  

9. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E RECURSOS 

 

10. DO CALENDÁRIO 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE DESLIGAMENTO 

 

https://web.arapiraca.al.gov.br/
mailto:petsaude.arapiraca@gmail.com
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d) Desempenho insatisfatório, avaliado mensalmente pela Coordenação do Projeto com o apoio do 

tutor;  

e) Com 2 faltas consecutivas sem justificativa;  

A Coordenação do PET- Gestão e Assistência – UFAL / SMS – Arapiraca atualizará mensalmente a lista 

de preceptores bolsistas junto ao Ministério da Saúde, podendo cancelar a bolsa a qualquer momento, 

caso verifique o não cumprimento das normas estabelecidas 

 

 

12.1 O prazo de validade da seleção será de 01 (UM) ano, contados a partir do início das atividades do 

projeto. E a seleção dos preceptores ocorrerá após a publicação no Diário Oficial da União, da relação 

definitiva de projetos aprovados.  

12.2 Os casos omissos neste Edital serão deliberados pelo Grupo Gestor formado pelas Coordenações 

da SMS/UFAL e do PET-SAÚDE/Gestão e Assistência juntamente com representantes docentes do 

presente Programa. 

 

 

Lousanny Caires Rocha Melo 

Coordenadora Geral Pet - Saúde: Gestão e Assistência – SMS Arapiraca -AL 

 

 

 Meirielly Kellya Holanda da Silva  

Coordenadora Acadêmica Pet - Saúde: Gestão e Assistência – UFAL/Arapiraca  

 

 

 

Arapiraca/AL, 28 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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ANEXO I - Formulário de inscrição do/a candidato do pet-saúde: gestão e assistência  

 

DADOS DO/A CANDIDATO/A 

 Atenção! Os campos marcados com “*” são obrigatórios. 

Nome*: ___________________________________________________________________________ 

Nome social: _______________________________________________________________________ 

Data de Nascimento*:          /          /                  Sexo*: (  )FEMININO (  )MASCULINO (  )OUTRO  

Naturalidade*:                                      Cidade* _____________________________ UF:______________  

Nome da mãe*: _____________________________________________________________________ 

Nome do Pai*: ______________________________________________________________________ 

DOCUMENTOS  

CPF*:_______________________  RG*_____________    Órgão______ Data de Emissão*:       /       /  

ENDEREÇO DO/A CANDIDATO/A  

CEP*:______________________ Logradouro*:___________________________________ Nº*_____ 

Bairro: ______________________________________ Complemento*: ________________________ 

UF*: __________ Município*: ________________________Telefone*: ________________________  

Email*:___________________________________________ 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Local de trabalho*: __________________________________________________________________ 

Categoria profissional____________________________ Nº Conselho profissional _______________ 

Atuação profissional atual* (   ) Gestão (   )Assistência (   ) Gestão/Assistência 

SUA DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA PODERÁ SER:  

(   )Apenas bolsista (    )Apenas não-bolsista (voluntário)  (   ) Bolsista ou não bolsista (voluntário) 

INSCREVA-SE EM  01 (UM) GRUPO TUTORIAL  DA GESTÃO OU DA ASSITÊNCIA  

EIXO DA GESTÃO  
1. (      ) Gestão da educação em saúde - Gestão das práticas de educação em saúde 
2. (     ) Sala de situação em saúde - Gestão de sistemas e serviços de saúde 
3. (     ) Distritos sanitários e modelos de atenção à saúde - Organização de Serviços de Saúde e 

Mudanças no Modelo de Atenção à Saúde 
 EIXO DA ASSISTÊNCIA  

4. (   ) Fortalecendo os cuidados de saúde mental na APS - Os Cuidados com a Saúde Mental 
5. (   ) Promovendo saúde e conhecendo o território - Vigilância em Saúde e Promoção à Saúde 

 
 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do/a Candidato/a 
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LOCAL_________________________DATA      /        / 

 

ANEXO II – Currículo Lattes e Barema 

Barema de pontuação do Currículo Lattes A documentação precisa ser organizada sequencialmente 

nos itens de 1 a 9. Caso haja mais de um comprovante em cada subitem, numerá-los seguindo a 

respectiva ordenação, por exemplo: 2.1.; 2.2 e assim sucessivamente. A organização inadequada 

incorrerá em não avaliação do currículo, sendo atribuída à NOTA ZERO. 

 

1. TÍTULO ACADÊMICO  PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUIDA* 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA** 

1. Especialização na área da Estratégia Saúde da Família 
ou Atenção Básica ou Saúde Coletiva ou áreas afins 
(0,25 pontos por especialização) 

0,5   

2. Residência na área da Estratégia Saúde da Família ou 
Atenção Básica ou Saúde Coletiva ou áreas afins (0,5 
ponto) 

0,5   

3. Mestrado na área da saúde ou áreas afins em gestão 
pública (1,0 ponto) 

1,0   

4. Doutorado na área da saúde áreas afins em gestão 
pública. (1,0 ponto) 

2,0   

5. Formação continuada >100h (0,125 pontos por 
curso) 

0,25   

6. Publicação de artigo e capítulo de livro, na área da 
saúde e afins, com ISBN(0,25 ponto por publicação). 

0,5   

7. Apresentação de trabalhos em eventos científicos 
(0,125 ponto por trabalho) 

0,25   

TOTAL (Item 1)  5,00   

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUIDA* 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA** 

8. Atuação profissional na Atenção Básica ou outro 
equipamento da política pública de saúde (0,25 pontos 
por ano). 

1,5   

9. Atuação profissional na Gestão no âmbito do SUS 
(0,25 pontos por ano). 

1,5   

10. Atuação em processos formativos na área da Saúde 
como professor ou facilitador ou preceptor ou tutor (0,5 
pontos por semestre). 

2,0   

TOTAL (Item 2) 5,0   

PONTUAÇÃO MÁXIMA DO CURRÍCULO 100,00   

PONTUAÇÃO ATRIBUIDA* - preenchida pelo candidato 

PONTUAÇÃO OBTIDA** - preenchida pela comissão avaliadora.  

 

 

Nome do/a candidato/a: ___________________________________________________________ 

 Local: ______________________________ Data: _____/_____/________ 



EDITAL Nº1/2022 PROCESSO SELETIVO PARA PRECEPTORES DO O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO 
PARA A SAÚDE (PET-Saúde-2022/2023) UFAL/SMS – ARAPIRACA-AL 

10/10 
 

 

ANEXO III - Orientações para elaboração da Carta de Intenções  

 

1. A Carta de Intenções constitui-se em um texto pessoal que identifica o(a) candidato(a), sua 

formação, conhecimentos e experiências relacionados com o projeto do PET Saúde, apresentando suas 

expectativas em relação a este e suas intenções em participar dessa proposta. 2. Para a primeira parte 

da Carta de Intenções – o(a) candidato(a) deverá informar o seu nome completo. 3. Para a Carta de 

Intenções, o(a) candidato(a) deve redigi-la em 01 lauda, usar fonte Arial ou Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento 1,5, e margens: superior 3,0 cm, inferior 2,0 cm, esquerda 3,0 cm, direita 

2,0 cm, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Nas partes do texto 

que forem necessárias, este deverá ser justificado. 4. A Carta Intenções deve conter: a) uma introdução 

(apresentando as intenções em participar do PET-Saúde); b) um desenvolvimento (expondo as 

experiências prévias, se possível, na área da Saúde Coletiva mostrando como pode aliar seus 

conhecimentos, habilidades e competências às ações que serão desenvolvidas no âmbito do PET- 

Saúde); e c) uma conclusão (expondo a sua disponibilidade em participar de atividades do projeto). 
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ANEXO IV – Declaração  de compromisso e disponibilidade 

 

Pelo presente, declaro que, de agosto de 2022 a agosto de 2023, terei disponibilidade de tempo para 

assumir as atividades do programa, no período de vigência da bolsa, no mínimo 08 horas semanais, às 

atividades do (PET-Saúde: Gestão e Assistência 2022/2023 UFAL/ SMS-Arapiraca, tanto nos serviços 

de saúde, como na universidade, sem prejuízo no cumprimento da carga horária de trabalho regular. 

E ter ciência que, a partir da assinatura do Termo de Compromisso, não poderá se ausentar das 

atividades, mesmo em casos de férias, licenças médicas período maior que 15 dias, licença prêmio, 

afastamentos para estudo. 

 

 

 

 

 

                                                   Arapiraca - AL.                de                de 2022.  

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do/a Candidato/a 
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ANEXO V –Termo de ciência e declaração de vínculo assinado pela chefia imediata  

 

Eu, (nome do Secretário de Saúde ou Superintendente/diretor do departamento), no exercício do 

cargo de (nome do cargo), autorizo o (a) candidato (a) (nome), matrícula nº ______________ que 

desempenha a função /atividade de (função do candidato), nesta instituição, para participar do Projeto 

PET-SAÚDE/Gestão e Assistência, uma vez que o perfil do mesmo atende aos pré-requisitos 

estabelecidos no Edital Nº 01, de 11 de Janeiro de 2022 do Ministério da Saúde por intermédio da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), publicado no Diário Oficial da 

União, em 11 de Janeiro de 2022, Edição: 7, Seção: 3 e Página 159. Informo estar ciente de que se trata 

de um projeto formativo cujo processo de certificação dependerá do envolvimento do profissional. 

Expresso meu compromisso e apoio de liberar o (a) candidato (a) para participar das atividades do 

projeto. ____________________________________________,______ de ___________________ de 

2022.  

 

 

(local e data)  

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Assinatura (Carimbo contendo a matrícula e cargo do responsável pelo termo de autorização) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


