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DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O Centro de Ciências da Saúde e o Centro de Ciências Médicas da Universidade 

Federal da Paraíba, através de Comissão designada pelo Direção dos Centro envolvidos, 

convida os docentes dos cursos dos referidos Centros e dos cursos de Psicologia e 

Serviço Social a se submeterem à seleção para elaboração e participação do/no Projeto a 

ser submetido para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET-

SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE - 2018/2019, na forma disciplinada pelo 

Edital Nº 10, de 23 de julho de 2018. 

O presente Edital tem como objetivo selecionar docentes para a elaboração e 

participação do/no referido projeto, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde 

de João Pessoa e/ou municípios vizinhos conveniados com a UFPB e/ou com a 

Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. 

Poderão concorrer à presente seleção os docentes efetivos dos cursos do CCS e 

do CCM, bem como dos cursos de Psicologia e Serviço Social do CCHLA todos da 

UFPB, que desenvolvem ou tiverem interesse em desenvolver atividades de ensino, 

pesquisa e/ou extensão relacionadas à reformulação curricular, à educação 

interprofissional e a práticas colaborativas em saúde, de todos os níveis de atenção à 

saúde, e de forma prioritária a Atenção Básica, obedecendo os critérios definidos na 

seção do Procedimento Seletivo (ANEXO I).  

Considerando que o Edital para o qual será submetido o Projeto tem como 

temática principal a Interprofissionalidade em Saúde, a seleção contemplará pelo menos 

um docente inscrito de cada um dos seguintes cursos: Biomedicina, Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, 

Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. 

Os docentes selecionados deverão disponibilizar carga horária suficiente para a 

elaboração do Projeto a ser submetido para o Edital Nº 10, de 23 de julho de 2018, até o 

dia 14 de setembro de 2018, de acordo com o Cronograma de Atividades do PET-

Saúde/Interprofissionalidade, disponível em: 

portalms.saude.gov.br/noticias/sgtes/43908-pet-saude-abre-inscricoes-para-projetos. 

 

 

 

 

 



 

DAS INSCRIÇÕES 

 

 As inscrições ocorrerão de 14 a 15 de agosto de 2018, com término às 23 horas e 

59 minutos, para o e-mail selecaodocentepetufpb@gmail.com 

 

 São critérios condicionantes para a inscrição: 

Documento 1 – Solicitação de inscrição devidamente preenchido (ANEXO II); 

Documento 2 – Declaração do docente candidato, validada pela chefia do 

departamento, declarando o desenvolvimento nas atividades previstas nos Critérios para 

Análise e Seleção. (ANEXOIII) 

 

ATENÇÃO:  

 

1. A declaração supracitada deve ser enviada para o e-mail 

selecaodocentepetufpb@gmail.com, em formato pdf e identificada pelo nome completo 

do candidato; 

 

2. O candidato ou candidata que não atender aos requisitos definidos pelo presente 

Edital ou não enviar o documento solicitado, terá sua inscrição indeferida. 

 

 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

Fase 1  

 

A primeira fase, de caráter eliminatório, consistirá na verificação do preenchimento dos 

requisitos exigidos neste Edital e do Formulário de inscrição, e da entrega da declaração 

assinada pela chefia do departamento, a partir dos critérios relacionados no ANEXO I. 

 

Estarão aptos para a segunda fase todos os candidatos e candidatas que preencherem os 

requisitos e apresentarem a referida declaração, em conformidade com as orientações do 

presente Edital. 

 

Fase 2 

 

De forma a garantir a interprofissionalidade na composição do grupo que atuará na 

elaboração do Projeto a ser submetido ao Edital Nº 10, de 23 de julho de 2018, havendo 

em algum curso somente um docente inscrito este será automaticamente aprovado entre 

as 12 (doze) vagas para titulares. 

  

Havendo mais de um candidato do mesmo curso, será selecionado para as vagas de 

titulares o que obtiver maior pontuação a partir dos Critérios para Seleção e Análise 

(ANEXO I).  

 

Em não havendo inscritos de um determinado curso, esta(s) vaga(s) de titular será(ão) 

preenchida(s) pelos candidatos que obtiverem maior pontuação, a partir dos mesmos 

critérios, independentemente do curso. 
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Os demais candidatos dos cursos que apresentarem mais de um inscrito concorrerão 

entre si, dentro do mesmo curso, para a qualidade de voluntário, a partir dos mesmos 

critérios. Em não havendo inscritos de um determinado curso, essa vaga será preenchida 

pelos candidatos que obtiverem maior pontuação, a partir dos mesmos critérios, 

independentemente do curso.  

 

Critérios de desempate 

 

Como critérios de desempate será considerada a maior pontuação nos itens apresentados 

no ANEXO I subsequentes, com a seguinte ordem de importância: item 1; item 2; item 

3; item 4; item 5, item 6, item, 7, item 8.  

 

É de responsabilidade do candidato ou candidata acompanhar a divulgação das datas, 

locais e horários das entrevistas no site ccs.ufpb.br e ccm.ufpb.br. 

 

PÚBLICO ALVO NÚMERO DE VAGAS 

Docentes dos cursos de Farmácia, 

Terapia Ocupacional, Enfermagem, 

Medicina, Nutrição, Fonoaudiologia, 

Odontologia, Fisioterapia, Educação 

Física, Biomedicina, Serviço Social e 

Psicologia 

 

 

12 titulares e 12 voluntários 

 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

O processo de seleção ocorrerá de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

presente Edital. 

Não havendo inscritos ou aprovados para as vagas, estas serão preenchidas por 

indicação das direções do Centro de Ciências da Saúde e do Centro de Ciências 

Médicas. 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Inscrições 14 e 15 de agosto de 2018 

Seleção dos candidatos 16 de agosto de 2018 

Divulgação dos resultados 16 de agosto de 2018 no período da tarde 

Interposição de recurso 17 de agosto de 2018 no período da 

manhã 

Divulgação do resultado final 17 de agosto de 2018 no período da tarde 

Reunião com os aprovados 20 de agosto de 2018 no período da 

manhã 

 

 

Berla Moreira de Moraes 

Marília Meyer Bregalda 

Rossana Maria Souto Maior Serrano 

Comissão do processo seletivo de docentes para elaboração do projeto PET-SAÚDE-

INTERPROFISSIONALIDADES 2018/2019 

 



ANEXO I 

 

Critérios para Análise e Seleção.  

 

Critérios de Analise Pontuação 

Item 1. Participar ou ter participado de projeto com desenvolvimento de 

ações interprofissionais 

2,0 

Item 2. Participar do NDE do Curso 2,0 

Item 3. Acompanhar atividades de Estágio na rede SUS 1,5 

Item 4.  Participar ou ter participado do acompanhamento de atividades 

das residências multiprofissionais 

1,5 

Item 5.  Participar ou ter participado de projeto de extensão  1,0 

Item 6. Ministrar disciplina(s) com práticas no Serviço de Saúde Pública  1,0 

Item 7. Ministrar disciplina (s) da área de Saúde Pública/Coletiva 0,5 

Item 8. Participar ou ter participado do acompanhamento de atividades 

das residências uniprofissionais 

0,5 

 

As atividades desenvolvidas devem ser descritas no formulário do Anexo III e assinadas 

pelo docente e seu chefe departamental – devem ser descritas atividades desenvolvidas 

nos últimos 5 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

 

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

Senhor Diretor de Centro, 

 

 

Eu, __________________________________________________________________ 

professora(a) da UFPB do  Centro de _____________ _________________________, 

do curso de _____________________________, com matricula SIAPE nº 

_____________________ e CPF nº_________________, venho solicitar inscrição para 

participar do projeto PET- Interprofissionalidade conforme Edital Nº 10, de 23 de julho 

de 2018, e declaro que tenho conhecimento que participarei da elaboração do projeto, 

seleção de preceptores e estudantes, e que desenvolverei atividades propostas no projeto 

em caso de sua aprovação. 

CPF - ______________________________ 

Telefone  - __________________________ 

Email - ________________________________________________________________ 

Nestes termos peço deferimento de Inscrição 

   João Pessoa, ______ de agosto de 2018 

 

 Assinatura do docente 

 

 

 



(ANEXO III) 

 

 

Para fins de seleção para participação no projeto PET- Interprofissionalidade, Edital Nº 

10, de 23 de julho de 2018, declaro que desenvolvi nos últimos 5 anos as seguintes 

atividades de acordo com o critério para análise e seleção. 

 

Critérios de Analise |Atividades desenvolvidas pelo 

docente – título e/ou descrição 

Pontuação 

(Preenchimento 

pela Comissão) 

Item 1. Participar ou ter 

participado de projeto com 

desenvolvimento de ações 

interprofissionais 

  

Item 2. Participar do NDE do 

Curso 

  

Item 3. Acompanhar 

atividades de Estágio na rede 

SUS 

  

Item 4.  Participar ou ter 

participado do 

acompanhamento de 

atividades das residências 

multiprofissionais 

  

Item 5.  Participar ou ter 

participado de projeto de 

extensão  

  

Item 6. Ministrar disciplina(s) 

com práticas no Serviço de 

Saúde Pública  

  

Item 7. Ministrar disciplina 

(s) da área de Saúde 

Pública/Coletiva 

  

Item 8. Participar ou ter 

participado do 

acompanhamento de 

atividades das residências 

uniprofissionais 

  

 

                                                                          João Pessoa, ______ de Agosto de 2018 

 

 

 

Assinatura do(a) Docente                               Assinatura e carimbo do(a) Chefe de Depto 

 

 

 


