Prorrogado prazo de inscrições do PET-Saúde/Redes de Atenção
A Secretaria de Gestão do Trabalho de da Educação na Saúde (SGTES) prorrogou para
02 de maio de 2013 o prazo para inscrições do Edital nº 214/2013 de Seleção no
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/Redes de Atenção à Saúde (PETSaúde/Redes de Atenção – 2013/2015), que visa promover a integração entre ensino e
trabalho na saúde durante a graduação. O cadastro deve ser realizado por meio de
formulário
eletrônico
no
endereço
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=10156.
Podem se candidatar instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, que
ofereçam cursos de graduação em qualquer das 14 áreas da saúde. Cada instituição
deverá apresentar proposta com duração de dois anos, que se alinhe às necessidades
das Regiões de Saúde, e às prioridades das Redes de Atenção à Saúde, como a Rede
Cegonha e a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.
Os projetos deverão ser elaborados e apresentados conjuntamente pelas instituições
de ensino e pelas secretarias de saúde, que devem implementá-los em parceria,
assegurando o desenvolvimento de suas ações de forma articulada aos programas
pedagógicos dos cursos.
Pelo programa, serão disponibilizadas bolsas para tutores (professores), preceptores
(profissionais do serviço de saúde) e estudantes de graduação da área da saúde. Os
tutores deverão ser professores de graduação das disciplinas envolvidas na integração
ensino-serviço, e os preceptores devem estar envolvidos em atividades de ensino nas
unidades de saúde onde atuam.
Para
mais
informações
acesse
o
edital
no
DOU:
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=11/03/2013&jornal=3&pagina=116&to
talArquivos=204
Abaixo segue o cronograma atualizado:
A partir da publicação do presente edital até às 23
horas e 59 minutos, horário de Brasília, do dia 02 de
maio de 2013

Apresentação das propostas

02 de maio de 2013

Prazo final para apresentação das propostas

A partir de 20 de maio de 2013

Publicação dos resultados

Três dias úteis após a publicação dos resultados

Prazo para apresentação dos recursos

Julho de 2013 a Junho de 2015

Execução do programa

Junho de 2014

Relatório parcial

Julho de 2015

Relatório final

