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Edital de Seleção de bolsistas para o Programa de Educação pelo Trabalho para a saúde  -  
PET Saúde Gestão e Assistência 

(EDITAL Nº 1, DE 11 DE JANEIRO DE 2022) 
 

PROJETO: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL DA REDE DE ATENÇÃO MATERNO 
INFANTIL NA REGIÃO NORTE DO ES  

 

 
O presente edital visa selecionar os integrantes das equipes para compor o Eixo 1 e Eixo 2 do PET 

Saúde Gestão e Assistência proposto pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo e Centro 
Universitário Norte do Espírito Santo / Universidade Federal do Espírito Santo.  

 

 
Carga horária: 8 horas semanais. 

 
Valor da bolsa:  

Coordenador: R$ 1.100,00 (2 vagas) 
Tutor: R$ 550,00 (2 vagas) 

Discente: R$ 400,00 (16 vagas) 

 
Vigência: 1º de agosto de 2022 a 31 de julho de 2023 

 
 

 

GRUPO EIXO ASSISTÊNCIA 
 

Objetivo geral eixo assistência: Estruturar os serviços de atenção ambulatorial de pré-natal de alto 
risco dos municípios do norte que compõem a região central norte de saúde do ES. 

 
Tutores:  

- 1 professor do curso de enfermagem atuante na área de saúde coletiva e saúde materno-infantil 

(coordenador) 
- 1 professor do curso de farmácia com atuação nas áreas de saúde coletiva e assistência farmacêutica 

 
Discentes: (alunos dos dois últimos anos do curso) 

- 4 do curso de enfermagem  

- 4 do curso de farmácia  
 

 
Descrição das etapas norteadoras a serem desenvolvidas pela equipe do eixo assistência:  

Estudo de diagnóstico dos fluxos de atendimento nos serviços, dos protocolos e diretrizes assistenciais 

instituídos e utilizados na assistência às usuárias e a adequação desses com os protocolos ministeriais 
e estaduais e evidências científicas mais recentes, em especial no acompanhamento das gestantes 

hipertensas e diabéticas, para as quais protocolos assistenciais consolidados existem. Será realizado, 
também, o diagnóstico e levantamento dos serviços que realizam acolhimento e classificação de risco 

das gestantes e protocolos utilizados. 
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GRUPO EIXO GESTÃO 
 

Objetivo geral eixo gestão: Conhecer o funcionamento da atenção ambulatorial especializada do pré 
natal de alto risco dos municípios do norte que compõem a região Central Norte do ES. 

 
Tutores:  

- 1 professor do curso de enfermagem com atuação nas áreas de saúde coletiva, epidemiologia e saúde 

da mulher (coordenador)  
- 1 professor do curso de biologia com atuação nas áreas de saúde humana e vigilância em saúde  

 
Discentes: (a partir do 3º período) 

- 3 alunos do curso de enfermagem  

- 2 alunos do curso de farmácia  
- 3 alunos do curso de ciências biológicas 

 
Descrição das etapas norteadoras a serem desenvolvidas pela equipe do eixo gestão:  

Diagnóstico da rede de atenção e identificação de problemas, pontos positivos e pontos de fragilidades; 
Elaboração de indicadores, propostas de intervenção e implementação de novas estratégias e  

posteriormente avaliação dos resultados. 

 
 

REQUISITOS PARA AMBOS OS EIXOS: 
 

Todos os participantes do projeto deverão: 

 
- Executar as atividades propostas pelo projeto; 

- Atender à solicitação das entregas, as quais serão previamente notificadas pelo Ministério da Saúde 
a todos os responsáveis, por meio do preenchimento de formulários, de relatórios, de enquetes, entre 

outros, que serão enviados, por meio de link, aos endereços eletrônicos dos participantes. As 
informações prestadas serão utilizadas para monitoramento e avaliação desta edição do programa;  

- Participar de pesquisas de monitoramento e avaliação do programa realizadas pelo Ministério da 

Saúde;  
- Apresentar relatórios parciais (entregas) e, no término do projeto, relatório final dos 12 (doze) 

meses de execução, o qual deve conter avaliação dos resultados a partir dos indicadores 
estabelecidos na submissão do projeto.  

 

Esclarecimento: 
 

A bolsa referente ao PET-Saúde não pode ser acumulada com o recebimento de qualquer outro tipo 
de bolsa PET-Saúde e/ou de qualquer bolsa que tenha como atividade a 

monitoria/orientação/supervisão estudantil na graduação. 

 
Outras informações sobre a Seleção de projetos para participação do Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET-Saúde: Gestão e Assistência – 2022/2023) podem ser obtidas pelo edital 
GM/MS nº 1/2022, de 11 de junho de 2022, disponível em https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-
n1/2022selecao-para-o-programa-de-educacao-pelo-trabalho-para-a-saude-pet-saude-2022/2023-
373185459 
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PROCESSO DE SELEÇÃO: 
 

A seleção se dará através do julgamento de carta de intenção e histórico escolar (estudante)/currículo 
lattes (professor). A carta de intenção deve explicitar a vaga desejada, experiência ou afinidade com a 

temática e ações propostas, assim como a disponibilidade e disposição em colaborar com o projeto. 
 

Inscrição: 

Até 26 de julho – Entrega de envelope contendo carta de intenção e histórico/currículo (Secretaria 
Geral – funcionamento de 7:00 às 11:00 e 12:00 às 17:00h) 

 
Resultado: Lista de candidatos aprovados e suplentes será disponibilizada dia 29 de julho no site do 

Ceunes. 

 
 

Início da bolsa: SETEMBRO/2022. 12 meses de projeto 
 

 
 

 

Atenciosamente, 
 

Comissão de seleção 
 

Professora Ana Paula Costa Velten (DCS) 

Professora Elisa Mitsuko Aoyama (DCAB) 
TAE Aparecida Clara Porto e Silva (DCS) 
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