EDITAL CCS Nº 02/2022
PRORROGAÇÃO EDITAL CCS Nº1/2022
SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE: GESTÃO E ASSISTÊNCIA
A Diretora do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Fortaleza divulga a alteração
do Edital CCS Nº 01/2022, para prorrogar o prazo de inscrição e alterar a ata de divulgação do
processo seletivo para a seleção de estudantes para o Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde (PET-SAUDE GESTÃO E ASSISTÊNCIA), período de 2022/2023.
1. Alteram-se os itens 3.1 e 6.1 do Edital CCS Nº 01/2022, os quais passam a ter a seguinte
redação:
3. INSCRIÇÕES
3.1 PERÍODO
As inscrições serão realizadas, online, no período de 11 de julho de 2022 a 25 de julho de 2022, das
8h às 23h, por meio do e-mail da secretaria do Centro de Ciências da Saúde (CCS):
secretariadoccs@unifor.br
3.2 DOCUMENTOS
No ato da inscrição, os candidatos deverão enviar, em formato PDF, os seguintes
documentos:
1.Ficha de inscrição preenchida manuscrita, assinada e escaneada (Anexo I);
2. Currículo, formato Lattes, com comprovações (critérios disponíveis no Anexo II);
3. Histórico acadêmico atualizado, comprovando matrícula no semestre em curso e a
Performance Média Global (PMG).
4. PERÍODO
4. DA CARGA HORÁRIA, NÚMERO E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR MODALIDADE E VALOR DA
BOLSA
4.1.1 Os estudantes selecionados deverão cumprir carga horária de 08 (oito) horas semanais – das
quais 04 (quatro) horas, no mínimo, serão no serviço de saúde; e as demais, serão distribuídas entre
atividades acadêmicas como reuniões, planejamentos, capacitações e outras.

4.1.2 Caso o estudante não disponha da carga horária acima mencionada (item 4.1.1) será
automaticamente desligado do programa.
4.2 VAGAS OFERTADAS
São ofertadas 40 (quarenta) vagas para bolsistas conforme detalhado no Quadro 1, estando as vagas
ofertadas vinculadas à aprovação do Projeto pelo Ministério da Saúde:
Quadro 1- Número de vagas por curso

CURSO

BOLSISTA
EIXO DA ASSISTÊNCIA SAÚDE

ENFERMAGEM

08

MEDICINA

04

ODONTOLOGIA

04
EIXO GESTÃO EM SAÚDE

EDUCAÇÃO FÍSICA

02

ENFERMAGEM

03

FARMÁCIA

02

FISIOTERAPIA

03

FONOAUDIOLOGIA

03

MEDICINA

03

NUTRIÇÃO

03

ODONTOLOGIA

02

PSICOLOGIA

03

TOTAL

40

4.3 CADASTRO DE RESERVA
Após o preenchimento das vagas, será constituído um cadastro de reserva, o qual será utilizado por
ordem de classificação, no caso de impossibilidade de continuidade do aluno bolsista.

4.4 VALORES DAS BOLSAS
Para estudantes bolsistas, os valores das bolsas para alunos do "PET-Saúde: Gestão e Assistência"
terão como referência as bolsas de Iniciação Científica, modalidade IC, em conformidade com a RN015/2013, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 ETAPAS DA SELEÇÃO
5.1.1 O processo de seleção ocorrerá em 2 (duas) etapas: Análise documental (comprovantes do
currículo e histórico de graduação atualizado) e entrevista.
5.1.2 A primeira etapa tem caráter eliminatório e levará em consideração a soma aritmética da
Performance Média Global (PMG) com a pontuação do Currículo Lattes (CL) dividido por dois. O
resultado será expresso em números com até duas casas decimais após a vírgula.
PMG + CL / 2 = Nota obtida pelo candidato na primeira etapa
5.1.3 Será considerado eliminado do processo seletivo o candidato cuja nota da primeira etapa for
inferior a 5 (cinco) pontos.
5.1.4 A segunda etapa tem caráter classificatório e consistirá em uma entrevista a ser realizada
conforme o cronograma.
5.1.5 Na entrevista serão observados os critérios da tabela apresentada no item 5.5.
5.1.6 A entrevista valerá de 0 a 10 (zero a dez) pontos.
5.1.7 A média final será calculada pela nota obtida pelo candidato na primeira etapa, somada à nota
obtida na entrevista dividida por 2 (dois).
5.2 PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES
A pontuação do Currículo Lattes prevista no Anexo II deve levar em consideração apenas o
período de 2020-2022, observada a pontuação máxima de cada item avaliado.
5.3 ESTUDANTES CONTEMPLADOS
5.3.1 Serão contemplados para o Programa, na modalidade de bolsa, os estudantes até o limite de
vagas para cada curso que obtiverem maior pontuação por ordem de classificação.
5.3.2 Os demais estudantes classificados serão inseridos no Cadastro de Reserva, os quais serão
convocados por ordem de classificação, no caso de impossibilidade de continuidade do aluno
bolsista.

5.4 EMPATE ENTRE OS CLASSIFICADOS
5.4.1 Em caso de empate serão aplicados os seguintes critérios para desempate (nesta ordem):
i) Performance Média Global (PMG);
ii) O semestre letivo mais avançado no curso; e
iii) O candidato mais velho.
5.5 PROCESSO DE SELEÇÃO
5.5.1 O processo de seleção ocorrerá em 2 (duas) etapas da seguinte forma:
Etapa 1: Análise documental
I) O(A) aluno(a) deverá realizar sua inscrição, enviando todos os documentos (obrigatoriamente em
PDF) citados no item 3.2 em um e-mail único: secretariadoccs@unifor.br
II) O (A) aluno(a) deverá colocar no tópico “assunto” do e-mail seu nome completo seguido do curso,
conforme o exemplo: “MARIA DA SILVA – ENFERMAGEM”.
III) Fica sob a responsabilidade do aluno o envio dos documentos solicitados de acordo com o Edital.
IV) O não cumprimento de algum dos itens acima eliminará o candidato.
Etapa 2: Entrevista
I) O candidato classificado na primeira etapa deverá participar de uma entrevista com a comissão
organizadora;
II) Posteriormente, o candidato receberá um e-mail (a partir do e-mail cadastrado na ficha de
inscrição) no qual constarão as informações sobre data e horário da entrevista;
II) Por fim, serão analisados, durante a entrevista, os critérios abaixo descritos:

Critérios
Interesse/Motivação pelo PET (0 a 10 pontos)
Disponibilidade de Tempo (08 horas semanais) (0 a 10 pontos)
Compromisso/Dedicação (0 a 10 pontos)
Facilidade de Comunicação (0 a 10 pontos)
Postura (0 a 10 pontos)
Média

Nota Obtida

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 RESULTADO
O resultado da seleção será divulgado até o dia 01 de agosto de 2022, por meio das mídias sociais e
de relação afixada na secretaria do Centro de Ciências da Saúde (CCS), localizada no bloco H, sala 04.
(...)
2. Segue em anexo o cronograma do processo seletivo.
3. As demais disposições do EDITAL CCS Nº 01/2022 permanecem inalteradas.
Fortaleza, 18 de julho de 2022.

Profa. Lia Maria Brasil de Sousa Barroso
Diretora do CCS

EDITAL CCS Nº 02/2022
PRORROGAÇÃO EDITAL CCS Nº1/2022
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

ETAPA DO PROCESSO SELETIVO
Inscrições do PET-SAÚDE
Análise documental pela comissão
avaliadora
Divulgação dos resultados dos
candidatos selecionados para as
entrevistas
Realização das entrevistas
(Local - bloco H)
Divulgação do resultado final da
seleção do PET-SAÚDE

PERÍODO
11 a 25 de julho de 2022
26 e 27 de julho de 2022
28 de julho de 2022
29 e 30 de julho de 2022
Até dia 01 de agosto de 2022

