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RETIFICAÇÃO 

Edital Interno Simplificado número 01 - Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde/Gestão e 

Assistência - Universidade Federal de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde de Diadema/São Paulo.  

Chamada interna para inscrição e seleção de ESTUDANTES para o Programa de Educação pelo Trabalho 

- PET- Saúde Gestão e Assistência  - 2022/ 2023.  

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), em conjunto com a secretaria municipal de saúde  de 

Diadema/São Paulo, torna público o presente edital interno simplificado para inscrição e seleção de candidatos  

ESTUDANTES dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Medicina  da Unifesp para atuarem em grupos de 

aprendizagem tutorial do PET- Saúde/ Gestão & Assistência, de acordo com o EDITAL No 1/2022 SELEÇÃO 

PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE  - PET-SAÚDE-2022/2023. 

Em acordo com o edital No 1/2022 SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO 

PARA A SAÚDE  - PET-SAÚDE-2022/2023, retificamos os itens:  

1.4 Serão formados 4 Grupos (2 Grupos Gestão e 2 Grupo Assistência), cuja distribuição composição 
dos estudantes se dará conforme o quadro abaixo:  

Grupos Vagas/Curso/Período mínimo requerido 

Grupo 1/Gestão ´Vigilância nas violências e 
no uso de psicoativos 

 3/ Enfermagem / 5o período 

3 / Farmácia / 5o período 

2 / Medicina / 2o período 

Grupo 2/Gestão - Gestão do cuidado em 
Caps AD 

3/ Enfermagem / 2o período 

3 / Farmácia / 2o período 

2 / Medicina / 3o período 

Grupo 3/ Assistência - Assistência nas 
violências 

4/ Enfermagem / a partir do penúltimo ano do curso 

 
4 / Farmácia / a partir do penúltimo ano do curso 

Grupo 4/ Assistência - Cuidado em saúde 
mental na atenção básica 

4/ Enfermagem / a partir do penúltimo ano do curso 

4 / Farmácia / a partir do penúltimo ano do curso 

 

2.3 As inscrições deverão ser realizadas no período de 17/06/2022 a 02/07/2022, com o preenchimento do 
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Google Forms, disponibilizado no link: https://forms.gle/tgmWJ3rp9ANeSaW16 A inscrição inclui o 

preenchimento das informações solicitadas no formulário, incluindo a redação de uma carta de motivação 

para a inscrição no PET-Saúde Gestão e Assistência.  

 

De: 4.2 Não será permitido o acúmulo de bolsas entre os programas – Iniciação Científica (PIBIC, 

PIBIC-Af, PIBITI); Monitoria remunerada; Jovens Talentos; Extensão (PIBEX, BIG); estágio 

remunerado ou vínculo empregatício, caso em que serão aplicadas sanções previstas em lei 

ou nos regulamentos dos fomentos acumulados indevidamente; 

 

Para:  4.2 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. 

5.8 Informações sobe a entrevista poderão ser enviadas pelo email informado pelos candidatos na inscrição 

ou publicadas na página da Pró-reitoria de graduação da Unifesp (http://www.unifesp.br/reitoria/prograd/). 

É recomendado que os candidatos verifiquem o spam caso o link não seja recebido até o dia 04/07/2022. 

No caso de não recebimento do link até o dia 04/07/2022, os candidatos devem entrar em contato com a 

comissão organizadora pelo email petinterunifesp@gmail.com até o dia 05/07/2022 até as 12h.  

Diadema, 28 de junho de 2022.   

Profa. Dra. Claudia Fegadolli  

Coordenadora do Projeto PET-Saúde Gestão e Assistência - SMS Diadema e Unifesp  

ANEXO 1 – Cronograma do Processo seletivo  

Atividade  Data 

Publicação do Edital  Até 17/06/2022 

Período de Inscrição  17/06/2022 a 02/07/2022 

Divulgação da lista de inscritos  04/07/2022 

Entrevistas 05/07/2022 e 12/07/2022 

https://forms.gle/tgmWJ3rp9ANeSaW16
http://www.unifesp.br/reitoria/prograd/
mailto:petinterunifesp@gmail.com
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Divulgação Resultado preliminar  15/07/2022 

Prazo para interposição de recursos a Comissão 

de  Seleção 

16/07/2022 

Divulgação Resultado Final  19 /07/2022 

 

 

 
 

 


