
 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ESTUDANTES MONITORES PARA O PROJETO  

PETSAÚDE / SAÚDE MENTAL / CRACK   2011 -  GOIÂNIA 

 

EDITAL Nº 005/2011 

 

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG) no uso de suas atribuições legais, 

torna público o presente edital de abertura de inscrições, disponível no sítio www.prograd.ufg.br, visando a 

seleção e preenchimento de 24 (vinte e quatro) vagas de estudantes bolsistas para participação em 

atividades vinculadas ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PETSaúde/Saúde 

Mental/Crack) Goiânia 2011. As vagas destinam-se a estudantes de cursos de graduação em Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Psicologia, Nutrição e Odontologia da UFG. Para a efetivação das 

inscrições, observar o que se segue: 

 

1. Preâmbulo 

 

A União, representada pelo Ministério da Saúde, por intermédio das Secretarias de Gestão do Trabalho e 

da Educação na Saúde e Secretaria de Atenção à Saúde, e o Ministério da Educação, por intermédio da 

Secretaria de Educação Superior propôs a seleção de projetos de Instituições de Educação Superior (IES) em 

conjunto com Secretarias Municipais de Saúde para participação no Programa de Educação pelo Trabalho 

para a Saúde - (PETSaúde/Saúde Mental/Crack), de acordo com o estabelecido no Edital n° 27, de 17 de 

setembro de 2010, e na Portaria Interministerial nº 421 e 422, de 3 de março de 2010 e Portaria Conjunta 

SCTES/SAS/SESu nº 06, de 17 de setembro de 2010 (disponíveis em 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1261). 

A Universidade Federal de Goiás, por meio das Pró-Reitorias de Graduação, Extensão e Cultura e Pesquisa e 

Pós-Graduação e de Unidades da área de saúde, participa do Programa PETSaúde/Saúde Mental/Crack - 

Goiânia 2011. Um dos benefícios previstos neste Programa são as bolsas de iniciação ao trabalho, 

destinadas “aos estudantes dos cursos de graduação na área da saúde, de acordo com as necessidades do 

SUS, tendo em perspectiva a inserção das necessidades dos serviços como fonte de produção de 

conhecimento e pesquisa nas instituições de ensino” (Portaria Interministerial nº 917).   

Necessita-se de estudantes que estejam dispostos a: 

 desenvolver atividades de pesquisa voltadas à área de Saúde Mental no município de Goiânia-GO; 
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 participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão integrantes do PETSaúde/Saúde 

Mental/Crack em Goiânia, sob supervisão dos tutores acadêmicos e preceptores de serviço; 

 apoiar tutores acadêmicos e preceptores de serviço do PETSaúde/Saúde Mental/Crack em todas as 

tarefas pertinentes ao projeto; 

 divulgar os resultados das atividades do PETSaúde/Saúde Mental/Crack em eventos científicos; 

 participar da elaboração de artigos científicos para publicação em periódicos de áreas afins; 

 participar do Núcleo de Excelência Clínica Aplicada na Atenção Básica(NEABAS); 

 manter o bom  rendimento no curso de graduação; 

 zelar pela qualidade acadêmica do PETSaúde/Saúde Mental/Crack. 

 

 

2. Período de inscrição: 

01 a 02 de fevereiro de 2011 

  

 

3. Locais, horários e responsáveis pelas inscrições: 

 

ÁREA LOCAIS, HORÁRIOS E RESPONSÁVEIS 

Enfermagem 
Coordenação de Graduação das 8h30min às 13h 

Responsável: Raleide Cristiana dos Santos (3209-6179.) 

Educação Física 
 Secretaria de Graduação das 14h às 17h 

Responsável: Thaíse Cristiane de Abreu Prudente (3521-1236) 

Farmácia 
Secretaria da Faculdade de Farmácia das 8 às 12h (3209-6044) 

Responsável: Maria Marques (Matutino) 

Nutrição 
Coordenação de Graduação das 8h às 12h  

Responsável: Aline David dos Santos (3209-6270) 

Odontologia 
Secretaria da Faculdade de Odontologia, 3º andar das 14h30min às 17h30min 

Responsável: Rosely Mendes Pereira (3209-6059) 

Psicologia 
Secretaria da Faculdade de Educação, das 08h às 12h sala 115 

Responsável: Roney Aires Ferreira (3209-6203) 

Medicina 
Coordenação de Curso da Faculdade de Medicina, das 08h30min às 13h 

Responsável: Natalina Mendes Pereira (3209-6161) 

 

 

 



4. Documentos necessários para inscrição 

 

a) ficha de inscrição (Anexo 1) devidamente preenchida e assinada pelo candidato ou por procurador na 

forma do item 4.2 (disponível no sítio www.prograd.ufg.br); 

b) cópia do registro de identidade juntamente com a apresentação do original ou cópia autenticada; 

c) extrato acadêmico atualizado e carimbado pela Unidade Acadêmica;   

d) declaração pessoal (Anexo 2), em formulário específico de que não possui vínculo empregatício ou 

recebe bolsa de qualquer natureza e, ainda, de que possui tempo disponível para dedicar-se às atividades 

do PETSaúde/Saúde Mental/Crack Goiânia, no período de vigência da bolsa, sem prejuízo de suas 

atividades discentes regulares; 

 

4.1. Não serão aceitas inscrições em recursos via postal, fax ou e-mail; 

 

4.2. As inscrições também poderão ser formuladas por procurador, mediante apresentação da procuração 

(instrumento mandato) contendo poderes específicos, acompanhado da cópia autenticada da identidade 

do procurador; 

 

4.3. Após o encerramento do período de inscrição, não será aceita a complementação da documentação. 

 

 5. Condições exigidas para a participação no processo seletivo: 

 

5.1 Ser estudante de graduação regularmente matriculado nos cursos de Enfermagem, Educação Física, 

Medicina, Farmácia, Nutrição, Psicologia e Odontologia da Universidade Federal de Goiás e cursar os 

anos/séries especificados  no item 6 deste edital durante o ano letivo de 2011; 

 

5.2 Comprovar pelo extrato acadêmico, desempenho acadêmico com média global igual ou superior a 6,0 

(seis), não ter disciplina(s) em dependência sendo cursadas no ano de 2011; 

 

5.3 Não possuir qualquer tipo de vínculo empregatício público ou privado; 

 

5.4 Não receber qualquer tipo de bolsa durante a vigência da monitoria; 

 

5.5 Ter disponibilidade para se dedicar às atividades do PETSaúde/Saúde Mental/Crack (08 horas semanais) 

em horário compatível com as atividades desenvolvidas pelas Unidades de  Saúde Mental (07 às 18 horas), 

no período das 18 às 22 horas e em finais de semana e feriados, conforme a necessidade do projeto. 
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6. VAGAS:  

As vagas para monitores bolsistas oferecidas neste edital estão descriminadas no quadro a seguir: 

Curso  
N. 

vagas  

Distribuição de vagas (estar cursando os seguintes 

períodos/anos durante o ano letivo de 2011) 

Local Período do contrato 

Enfermagem 06 3º ao 8º período 

Goiânia - 
GO 

março de 2011 a 
março de 2012 

Educação 
Física 

03 2º ao 6º período 

Farmácia 02 4º ao 8º período 

Nutrição 02 3º ao 8º período 

Odontologia 02 3º ao 8º período 

Psicologia 03 5º ao 6º período 

Medicina 06 3º ao 10º período 

 

7. Seleção 

A seleção dos alunos monitores ficará a cargo da Comissão de Seleção designada pela Pró-Reitoria de 

Graduação da UFG.  

 

7.1 A seleção constará de três fases especificadas abaixo:  

a) Análise do extrato acadêmico (valor da nota N1 = 10 peso 4): será verificada a média geral do 

acadêmico nas disciplinas cursadas devendo este comprovar média mínima global igual ou superior a 6,0 

(seis).  

b) Prova Escrita (valor da nota N2 =10 peso 6): Para esta etapa será realizada avaliação com temas 

pertinentes ao projeto (Anexo 3):  

 Diretrizes do PET-Saúde; 

 Política Nacional de Humanização: Humaniza SUS; 

 Política Nacional de Saúde Mental; 

 Política Nacional para Atenção Integral aos Usuários de álcool e outras drogas. 

 Portaria nº 154/GM, de 24 de janeiro de 2008, que visa os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – 

NASF;  

- A prova escrita com todos os candidatos será realizada no dia 07/02/2011 na Faculdade de Enfermagem  

das 13h30min às 17h30min. A Comissão de Seleção designada pela Pró-Reitoria de Graduação da UFG será 

a responsável pela elaboração, aplicação e correção da prova escrita. 

- Para entrada no local de prova e respectivas salas o candidato deverá apresentar documento de 

identidade com foto. Após o início das provas não será permitida a entrada de outros candidatos ao local 

de prova. 

 



7.2  A composição da nota final dos candidatos dar-se-á por meio da seguinte fórmula: 

Nota final = Soma das notas multiplicadas pelo peso, dividido por 10   

NF= (N1x4) + (N2x6)/10 

 

7.3  A ausência ou não participação do candidato a qualquer uma das fases apresentadas acima acarretará 

em desclassificação imediata do mesmo. 

 

8. Classificação 

 

Na classificação dos estudantes: 

a) cada candidato receberá uma nota final, entre 0 e 10, resultado da soma das notas multiplicadas pelo 

peso, dividido por 10, conforme indicado no subitem 7.2 e 7.3; 

b) em caso de empate, terá prioridade o estudante com maior nota na prova escrita. Persistindo o empate, 

considerar-se-á o aluno com idade maior. 

 

9. Aprovação 

a) os candidatos serão aprovados por ordem de classificação até o preenchimento das vagas disponíveis. 

b) serão contemplados com bolsa os estudantes que obtiverem maior nota, seguindo a ordem decrescente 

de classificação, até o limite de vagas oferecidas. 

 

10. Desclassificação 

Será sumariamente desclassificado do processo seletivo o estudante que: 

a) não apresentar a documentação completa para inscrição exigida no presente edital; 

b) não comparecer para realização da prova escrita, independentemente do fator motivador da ausência; 

c) tiver média global inferior a seis (6,0) no extrato acadêmico; 

d) ter disciplina(s) em dependência, sendo cursadas no ano de 2011; 

e) possuir qualquer tipo de vínculo empregatício público ou privado; 

f) possuir outra bolsa de qualquer natureza. 

 

11. Divulgação do resultado 

a) o resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 14 de fevereiro de 2011, na PROGRAD e no sítio 

www.prograd.ufg.br e nas respectivas unidades acadêmicas; 

b) o recurso ao resultado preliminar poderá ocorrer nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2011 em horário de 

atendimento no Departamento de Assuntos Acadêmicos; 

c) o resultado final será divulgado no dia 18 de fevereiro de 2011, na PROGRAD e no sítio 

www.prograd.ufg.br; 

http://www.prograd.ufg.br/
http://www.prograd.ufg.br/


d) após a divulgação do resultado final e das chamadas subsequentes, o candidato convocado terá 2 (dois) 

dias úteis para apresentar a documentação solicitada nas secretarias acadêmicas da Faculdade de 

Enfermagem e Faculdade de Educação. 

 

12. Sendo selecionado para participar do programa, o estudante deverá: 

a) preencher ficha de cadastro; 

b) assinar Termo de Compromisso (3 vias); 

c) tomar ciência e cumprir o que está disposto no Plano de Atividades do PETSaúde/Saúde Mental/Crack 

Goiânia-2011; 

d) apresentar relatórios a cada mês, ao coordenador do PETSaúde/Saúde Mental/Crack Goiânia. 

 

 

13. Valor e duração da bolsa 

O valor da bolsa corresponde às Bolsas de Iniciação Científica, modalidade IC, em conformidade ao Anexo 

III da RN-017/2006 CNPQ (vigente: R$ 360,00) por 8h semanais. A bolsa terá a duração máxima de 12 

meses. 

 

14. Considerações PETSaúde/Saúde Mental/Crack Goiânia 

14.1 A bolsa concedida não implicará em vínculo empregatício com qualquer um dos órgãos financiadores. 

14.2 São atribuições do aluno bolsista: 

I - zelar pela qualidade acadêmica do PETSaúde/Saúde Mental/Crack; 

II - participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor e preceptor; 

III - participar durante a sua permanência no PETSaúde/Saúde Mental/Crack em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

IV - manter bom rendimento no curso de graduação; 

V - publicar ou apresentar em evento de natureza científica um trabalho acadêmico por ano, 

individualmente ou em grupo; fazendo referência à sua condição de bolsista do PETSaúde/Saúde 

Mental/Crack nas publicações e trabalhos apresentados; 

VI - cumprir as exigências estabelecidas no Projeto PET-Saúde aprovado pelos Ministérios da Saúde e da 

Educação. 

14.3 O aluno bolsista será desligado do grupo, nos seguintes casos: 

I - conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono do curso de graduação; 

II – desistência do curso; 

III – prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do programa; 

IV – desempenho insatisfatório, avaliado pelos Tutores e  Coordenação do Projeto; 

V – Incompatibilidade de horário para o desenvolvimento das atividades do projeto; 



VI – pedido formal do aluno encaminhado à Coordenação do Projeto. 

14.4 O não cumprimento das exigências desse edital ou qualquer falsidade nas declarações ou 

irregularidades nos documentos apresentados implicará na desclassificação da solicitação a qualquer 

momento. 

14.5  A Coordenação do PETSaúde/Saúde Mental/Crack UFG atualizará mensalmente a lista de estudantes 

monitores junto ao Ministério da Saúde podendo cancelar a bolsa a qualquer momento, caso verifique o 

não cumprimento das normas estabelecidas. 

 

15. Considerações finais 

a) não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste edital; 

b) este edital de seleção terá validade até 31 de março de 2012; 

c) casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação e Coordenação de Estágios 

PROGRAD/UFG. 

 

16. Calendário 

Datas e prazos Descrição 

25 a 28/01/2011 
Divulgação do edital de seleção para o PETSaúde/Saúde Mental/Crack Goiânia - 
2011 

01 a 02 /02/2011 Período de inscrição 

07/02/2011 Prova escrita 

08 /02/2011 Análise do extrato acadêmico e correção da prova 

14/02/2011 Resultado preliminar 

15 a 16/02/2011 Prazo para recursos 

18/02/2011 Resultado final 

 

Goiânia, GO  aos 20 do mês de janeiro de 2011. 

 

 
Profa. Gisele de Araújo Prateado Gusmão 

Pró-Reitora de Graduação 
- em exercício - 

 

 
 

Profa. Dra. Marilda Shuvartz 
Coordenadora de Estágios PROGRAD UFG



 

ANEXO 1 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES MONITORES PARA O PROJETO PETSAÚDE/SAÚDE MENTAL/CRACK 2011- Goiânia  

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 

Nome completo  

Matrícula  Curso 

Telefones para contato e-mail 

Documentação entregue no ato da inscrição: 

 RG (cópia do Registro de Identidade juntamente com a apresentação do original ou cópia autenticada) 
 Extrato Acadêmico  
 Declaração de não possuir vínculo empregatício ou receber bolsa de qualquer natureza (anexo 2 deste 

edital) 

Estou ciente das etapas do processo seletivo constante deste edital e me responsabilizo pelas informações 
prestadas nesta inscrição 

Local e data: Assinatura: 

Não preencha este quadro. Espaço reservado ao 
responsável pelo recebimento da inscrição. 

Destacar para o estudante 

EDITAL UFG/PROGRAD/N. 005/2011 

Declaramos que o (a) estudante  

_____________________________________________________________________________________________ 

fez sua inscrição para participar do processo seletivo para vaga de monitor para o projeto PETSaúde/Saúde 
Mental/Crack, apresentando, neste ato, documentação completa. 

Local e data: Assinatura: 

 
 



ANEXO 2 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

Eu__________________________________________________ declaro para os devidos fins que não 

possuo vínculo empregatício, nem recebo bolsa de qualquer natureza* e, possuo tempo disponível para 

dedicar-me às atividades de monitor no PETSaúde/Saúde Mental/Crack no período de vigência da bolsa. 

 

 

 

 

 

Data: ......./....../...... 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

 

 

* É permitido a participação de alunos que possuam bolsa permanência e alimentação. 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO 3 
 

Bibliografia recomendada para prova escrita 

 

Ministério da Saúde – Coordenação Nacional de Saúde Mental, Consultórios de Rua do SUS. Material 
de trabalho para a II Oficina Nacional de Consultórios de Rua do SUS. Ministério da Saúde/EPJN – FIO 
CRUZ: Brasília, setembro 2010, 48p.  

______. Secretaria de Atenção à Saúde. SVS/CN-DST/AIDS. A Política do Ministério da Saúde para 
Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas/Ministério da Saúde. 2.ed. rev. ampl.– 
Brasília:Ministério da Saúde, 2004.  

______. Casa Civil – Lei nº  10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais, de 6 de abril de 2001.  

______. Ministério da Saúde – portaria nº 1174/GM, que institui o Programa de Qualificação dos CAPS, 
de 07 de julho de 2005.  

______. Ministério da Saúde – portaria Nº 816/GM/MS, que institui o Programa Nacional de Atenção 
Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas, de 30 de abril de 2002. 

______. Ministério da Saúde - lei n. 10.216/02, que  consolida o modelo de atenção à saúde mental 
aberto e de base comunitária. 
 
______. Ministério da Saúde – Resolução. nº 03/GSIPR/CH/CONAD, que dispõe sobre Política Nacional 
sobre Drogas, de 27 de outubro de 2005. 

 

Todas as referências estão no site: www.saude.gov.br 


