
       

 Edital nº 01/2017
Processo Seletivo para o II Curso de Aperfeiçoamento: Desenvolvimento de

Competência Pedagógica para a Prática da Preceptoria do 
HU-UFJF/EBSERH

A Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do HU-UFJF/EBSERH e a Pró-Reitoria de Pós-
Graduação  e  Pesquisa  da  UFJF  tornam  público  este  edital  com  objetivo  de  selecionar
interessados  em  participar  do  II  curso  de  aperfeiçoamento  “Desenvolvimento  de
Competência Pedagógica para a Prática da Preceptoria”.

Esta  iniciativa  da  GEP  tem  como  objetivo  geral  implementar  um  programa  de
desenvolvimento de competência pedagógica para a prática da preceptoria/docência nos
Programas  de  Residência  e  tutoria  em  graduação  no  HU-UFJF/EBSERH,  pautado  pelos
princípios do SUS e Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação da área da
saúde e afins. 

1- Da modalidade do curso

Trata-se de curso de aperfeiçoamento,  gratuito para os participantes,  certificado
como aperfeiçoamento profissional, com carga horária total de 180 horas, sendo 60 horas
em  atividades  presenciais  (dois  momentos  presenciais  com  duração  de  3  dias  cada;
primeira etapa: 24 a 26 de agosto de 2017, segunda etapa: 26 a 28 de outubro de 2017) e
120 horas em atividades de ensino a distância.

No intervalo dos encontros presenciais, será necessária a participação contínua, de
carga horária diária, no ambiente virtual de aprendizagem.

2- Público Alvo

Poderão  se  inscrever,  para  o  processo  seletivo,  profissionais  de  saúde
(docentes/TAEs da UFJF, empregados da EBSERH, profissionais de saúde da Rede de Saúde
de Juiz de Fora e da Rede FHEMIG) que exercem preceptoria em Programas de Residência e
tutoria em graduação no HU-UFJF/EBSERH.

3- Número e distribuição de vagas

O Curso oferece trinta e três (33) vagas reservadas para docentes/TAEs da UFJF,
empregados da EBSERH, profissionais de saúde da Rede de Saúde de Juiz de Fora (PJF),
docentes  da  Faculdade  de  Medicina  da  UFJF  e  profissionais  do  Hospital  Regional  de
Barbacena Dr.  José Américo (Rede FHEMIG),  que exerçam preceptoria  e/ou tutoria  em
Programas  de  Residência  e  graduação  na  sua  unidade  de  atividade.  As  vagas  estão
distribuídas conforme quadro que segue:
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NÚMERO DE VAGAS PERFIL DO CANDIDATO

12

Docentes/TAEs  da  UFJF  e  empregados  da
EBSERH  vinculados  aos  programas  de
residências  multiprofissionais  e  em  áreas
profissionais da saúde e graduação

11
Docentes/TAEs  da  UFJF  e  empregados  da
EBSERH que exercem preceptoria na residência
médica e graduação

5 Docentes da Faculdade de Medicina da UFJF

4 Profissionais de saúde da Rede de Saúde de Juiz
de Fora (PJF)

1 Profissionais do Hospital Regional de Barbacena
Dr. José Américo (Rede FHEMIG)

TOTAL= 33 -

4- Critérios de Seleção

Serão selecionados profissionais de saúde (docentes/TAEs da UFJF, empregados da
EBSERH, profissionais de saúde da Rede de Saúde de Juiz de Fora e da Rede FHEMIG) que
atendam aos seguintes pré-requisitos, de forma cumulativa:

 Especialização  na  modalidade  residência  ou  título  de  especialista  na  área  de
atuação;

 Disponibilidade de participação nas atividades presenciais (estas atividades serão
realizadas de quinta-feira a sábado, em tempo integral - horário de 8 às 18h);

 Possuir recursos ágeis de conectividade, via Internet, em domicílio, considerando a
necessidade de cumprimento da carga horária a distância do curso;

 Habilidade  para  utilizar  computadores  e  recursos  de  conectividade:  internet,  e-
mails;

 Disponibilidade  de  participar  das  atividades  de  Educação  a  Distância  (EAD)  em
Ambiente Virtual  de Aprendizagem (AVA),  com carga horária  total  de 120 horas
(média de 2 horas/dia).

Levando em conta o objetivo de qualificar pedagogicamente profissionais de saúde
e/ou  docentes  que  exercem  preceptoria  em Programa  de  Residência  e  tutoria  em
graduação, caberá à comissão de seleção apenas o ordenamento classificatório do primeiro
ao último candidato, e não sua exclusão.

A  responsabilidade  pelo  ordenamento  classificatório  dos  interessados  será  da
equipe gestora da Gerência de Ensino e Pesquisa do HU-UFJF/EBSERH.
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5- Itens de Pontuação

CATEGORIA CRITÉRIO

Residência

Docentes e profissionais de saúde em regime RJU da UFJF, 
empregados da EBSERH, profissionais de saúde da Rede de Saúde de 
Juiz de Fora e da Rede FHEMIG

Coordenador/Supervisor de Programa de Residência

Preceptoria de Programa de Residência e graduação já em curso

Preceptoria em instituição com mais de 1 (um) PRM/PRMS

Políticas Públicas 

Participação no PET SAÚDE

Participação no PRO SAÚDE

Profissional de saúde ou docente de curso de graduação nas áreas 
previstas pelo curso

Vínculos Institucionais

Carga horária semanal dedicada à preceptoria (0,25 para cada 10h 
com máximo = 1,0)

Tempo de experiência em preceptoria (0,1 ponto para cada 2 anos, 
com máximo = 1,0)

Tempo de experiência em Gestão de Ensino em Residência e/ou 
Graduação (0,1 ponto para cada ano, com máximo = 1,0)

LEGENDAS

PRM = Programa de Residência Médica
PRMS = Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
PET SAÚDE = Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde
PRO SAÚDE = Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde

VALORES ATRIBUÍDOS AOS CRITÉRIOS

Todos os  critérios  têm pontuação total  igual  a  1,0  (um).  Especificamos apenas aqueles  que
apresentam pontuação cumulativa. A pontuação máxima será de 10 (dez) pontos. 

O  candidato  se  responsabiliza  pelas  informações  fornecidas  no  momento  da  inscrição.  Se
necessário,  a  equipe gestora  da  Gerência  de Ensino e Pesquisa  poderá  solicitar,  a  qualquer
momento, um ou mais comprovantes destas informações.

6- Critérios de desempate: em ordem de aplicação

Maior carga horária de dedicação à preceptoria;
Maior tempo de experiência em preceptoria; 
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Maior pontuação no somatório da categoria Políticas Públicas.

7- Da Inscrição e Seleção

Todos os candidatos,  deverão efetivar a sua inscrição, exclusivamente, via e-mail
(dep.hu@ufjf.edu.br) no período de 19 de junho de 2017 a 14 de julho de 2017, por meio
do preenchimento da ficha de inscrição disponível no site do HU-UFJF/EBSERH.

A  inscrição  on-line  deverá  ser  realizada,  impreterivelmente,  dentro  do  prazo
determinado  e  cada  candidato  selecionado  receberá  mensagem  eletrônica  pelo  e-mail
fornecido na inscrição, informando sobre o resultado final da seleção que também estará
disponível no site de referência.

A  GEP se  responsabilizará  pela  análise  das  inscrições  e  publicação da  lista  com
ordenamento classificatório de todos os candidatos, com destaque aos selecionados. Do
resultado da seleção, não cabe recurso. 

Os  candidatos  selecionados  deverão  providenciar  o  envio  de  Declaração
Institucional, conforme modelo (Anexo I), que comprove ciência e liberação de tempo para
participar das atividades do curso, presenciais e a distância, segundo calendário.

Deverá  ainda encaminhar  Termo de Compromisso,  conforme modelo (Anexo II),
assinado, relacionado à:

 Veracidade de informações fornecidas no ato de inscrição;
 Disponibilidade  de  comprometimento  para  participar,  dedicando  o  tempo

estabelecido pela coordenação do curso;
 Disponibilidade de acesso a computador e a recursos de conectividade no ambiente

do domicílio. 

Os anexos I e II deverão ser impressos, assinados e devolvidos digitalizados para o e-
mail dep.hu@ufjf.edu.br, segundo cronograma abaixo. 

O  não  envio  dos  documentos  acima,  no  prazo  estipulado,  significará  que  o
candidato declina de sua vaga e outro candidato será convocado do banco potencial.

8 – Cronograma 

PROCESSO SELETIVO
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DATA / PERÍODO
Divulgação do Edital 05/06/2017
Período de inscrição com envio de formulário via e-mail 19/06/2017 a 14/07/2017
Período de seleção pela GEP 17/07/2017 a 04/08/2017
Divulgação do resultado do ordenamento classificatório 07/08/2017
Período de envio da Declaração Institucional de liberação e
do Termo de Compromisso pessoal via e-mail 07/08/2017 a 14/08/2017
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Calendário do Curso
Etapas DATA / PERÍODO

1ª etapa presencial 24, 25 e 26 de agosto de 2017 de 8h às 18h –
Faculdade de Medicina.

1ª etapa à distância
De 27 de agosto de 2017 a 25 de outubro de 
2017.

2ª Etapa presencial
26, 27 e 28 de outubro de 2017 de 8h às 18h
– Faculdade de Medicina. 

2ª etapa à distância e finalização do Curso
De 29 de outubro de 2017 a 15 de dezembro
de 2017.

Avaliação  final  dos  participantes: a avaliação  do  curso  é  formativa  e  longitudinal  durante  o  processo,
considerando o critério de 75% de presença nas atividades presenciais e a entrega do Projeto de Intervenção.

9- Da certificação

Esta certificação, como curso de aperfeiçoamento na modalidade aperfeiçoamento
profissional será de responsabilidade do HU-UFJF/EBSERH.

Para ter direito à certificação o preceptor participante deverá atender aos seguintes
critérios:

 75%  de  frequência  nas  atividades  presenciais,  em  cada  módulo  de  3  dias,
correspondendo à presença integral em 5 turnos dos 6 turnos/módulo;

 Cumprimento das atividades do Ambiente Virtual de Aprendizagem, considerando o
acordado durante o curso em função das tarefas a serem desenvolvidas;

 Cumprimento das tarefas intrínsecas ao curso, nos prazos estabelecidos;

Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela equipe gestora da Gerência de Ensino
e Pesquisa do HU-UFJF/EBSERH.
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