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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Pró-Saúde PET-Saúde / Rede de Atenção e PET Vigilância em Saúde 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 

Coordenação de Área de Planejamento 2.1 (CAP 2.1) 

 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA BOLSISTAS E CADASTRO DE RESERVA  
“PRO PET-SAÚDE: SAÚDE DA FAMÍLIA” E “PET-VIGILÂNCIA EM SAÚDE” 

 
O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) 

articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) tem como 

pressupostos a consolidação da integração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo 

trabalho. A articulação destas iniciativas visa: 

1.  a reorientação da formação profissional, assegurando uma abordagem integral do processo 

saúde-doença, promovendo transformações nos processos de geração de conhecimentos, ensino-

aprendizagem e de prestação de serviços de saúde à população; 

2. a fomentar grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o serviço público de 

saúde, caracterizando-se como instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da 

saúde, bem como de iniciação ao trabalho e formação de estudantes de cursos de graduação da 

área da saúde. 

Para viabilizar os objetivos previstos são formados grupos tutoriais, compostos por 

professores (tutores), preceptores (profissionais das Unidades de Saúde) e estudantes de 

graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição que desenvolverão as atividades dos seguintes 

subprojetos: 

A) PET-Saúde / Rede de Atenção 2012-2014: 

A.1) Saúde sexual e reprodutiva como direito de mulheres e homens na atenção primária à saúde 

A.2) Saúde na Escola: uma construção compartilhada na perspectiva do protagonismo criativo 

A.3) Tabagismo e vulnerabilidade da população: contribuições das ações de promoção da saúde 

A.4) Territorialidade e vigilância em saúde 

A.5) Avaliação qualitativa da adoção dos protocolos de ações de atenção primária à saúde pelas 

equipes da Estratégia de Saúde da Família na CAP 2.1, Município do Rio de Janeiro 

B) PET-Saúde / Vigilância em Saúde 2013-2015: 

B.1) Fatores de risco em doenças crônicas não transmissíveis em crianças e adolescentes 

B.2) Tuberculose 

As vagas constantes nesta seleção são para bolsistas e cadastro de reserva, cujas bolsas 

terão como referência o valor das bolsas de Iniciação Científica/CNPQ para estudantes 
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regularmente matriculados, em cursos de graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição da 

UNIRIO. Atualmente existem vagas disponíveis nos seguintes subprojetos: A2, B1. Para os demais 

subprojetos os selecionados serão chamados de acordo com a classificação, quando novas vagas 

surgirem. 

O estudante que for selecionado como bolsista não poderá receber outra bolsa de 

Extensão, Monitoria, Pesquisa ou Permanência. As atividades dos programas são contínuas, o que 

incluem atividades no período de férias do Calendário Universitário.  

Os estudantes selecionados deverão cumprir carga horária de oito horas semanais, 

distribuídas em reuniões, educação permanente, pesquisas e atividades presenciais nas Unidades 

Básicas de Saúde designadas para o projeto, localizadas na Área de Planejamento 2.1 (Zona Sul) da 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ) e no campus Urca/UNIRIO. 

Estão aptos a participar do processo seletivo, estudantes que estejam cursando os seguintes 

períodos em 2014.1:  

 Enfermagem: do segundo ao quarto período.  

 Nutrição Integral: do segundo ao sexto período. 

 Nutrição Noturno: do segundo ao sétimo. 

 Medicina: do segundo ao quinto período. 

As inscrições ocorrerão entre os dias 12/03/2014 e 17/03/2014 (até 22h), através do email 

propetescola@gmail.com, com o envio das seguintes informações: nome completo, curso, número 

da matrícula, período cursado em 2014.1, coeficiente de rendimento (CR), email e telefone. 

O processo de seleção constará de prova e entrevista, que serão realizadas no dia 18 de 

março de 2014 às 16:30h na sala 2, localizada no 3º andar da Escola de Nutrição. A bibliografia 

utilizada para prova será a descrita nesse instrumento. 

  O resultado será divulgado no dia 21 de março de 2014.  

Situações não previstas serão analisadas pela Coordenação dos Programas.  

 

A bibliografia para a prova será o seguinte texto:  

CECCIM, RB; FEUERWERKER, LCM. O Quadrilátero da Formação para a Área da Saúde: Ensino, 

Gestão, Atenção e Controle Social. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 14(1):41- 65, 2004. 

Disponível em: www.scielo.br/pdf/physis/v14n1/v14n1a04.pdf  

 

Rio de Janeiro, 10 de março de 2014. 
Grupo de trabalho PRO PET-Saúde e PET-VS / UNIRIO 
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