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Chamada Pública  

Seleção de Monitores e Coordenação de Monitoria/Apoio Logístico-operacional 

XI Congresso Internacional da Rede Unida 

 

ADITIVO AO EDITAL Nº 01/2014 

 

Adiciona Pós-Graduação Stricto Sensu 

(mestrandos e doutorandos) para compor o 

processo de seleção de Monitores e Coordenação 

de Monitoria/Apoio Logístico-Operacional para o 

XI Congresso Internacional da Rede Unida será 

realizado na Cidade de Fortaleza, Ceará, de 10 a 13 

de abril de 2014.  

 

 

Onde lê-se: 

2 – Objetivo: 

Selecionar estudantes de graduação e pós-graduação (apenas residência em saúde e 

residência médica) e preceptores (dos programas de residência em saúde/médica e 

Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde - PET-SAÚDE) com interesse em 

constituir equipes de monitoria e coordenação de monitoria e apoio logístico-

operacional para o XI Congresso Internacional da Rede Unida. 

 

Leia-se: 

2 – Objetivo: 

Selecionar estudantes de graduação, pós-graduação stricto sensu (mestrandos e 

doutorandos, residência em saúde e residência médica) e preceptores (dos programas de 

residência em saúde/médica e Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde - PET-

SAÚDE) com interesse em constituir equipes de monitoria e coordenação de monitoria 

e apoio logístico-operacional para o XI Congresso Internacional da Rede Unida. 
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Onde lê-se: 

3 - Participantes:  

Os/as candidatos/as deverão ser brasileiros/as natos ou naturalizados/as que estejam 

matriculados ou que sejam preceptores de Instituições de Ensino Superior de 

Graduação, Residência em Saúde, Residência Médica e do Programa de Educação pelo 

Trabalho para Saúde - PET-SAÚDE em qualquer local do país. 

 

Leia-se: 

3 - Participantes:  

Os/as candidatos/as deverão ser brasileiros/as natos ou naturalizados/as que estejam 

matriculados ou que sejam preceptores de Instituições de Ensino Superior de 

Graduação, Pós-Graduação Stricto Sensu, Residência em Saúde, Residência Médica e 

do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde - PET-SAÚDE em qualquer local 

do país. 

 

Onde lê-se: 

4. Das vagas: 

4.2 – Candidatos/as à Coordenação da Monitoria ou atividades de apoio logístico-

operacional: alunos de pós-graduação (apenas residência em saúde e residência médica) 

e preceptores dos Programas de Residência em Saúde/Médica e Programa de Educação 

pelo Trabalho para Saúde (PET-SAÚDE). 

 

Leia-se: 

4.2 – Candidatos/as à Coordenação da Monitoria ou atividades de apoio logístico-

operacional: pós-graduação stricto sensu (mestrandos e doutorandos, residência em 

saúde e residência médica) e preceptores dos Programas de Residência em 

Saúde/Médica e Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-SAÚDE). 

 

Onde lê-se: 

6 – Requisitos para a inscrição: 

a) Estar matriculado/a e/ou que exerça preceptoria em algum curso de graduação 

(licenciatura ou bacharelado), residência em saúde, residência médica e PET-SAÚDE; 
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Leia-se: 

6 – Requisitos para a inscrição: 

a) Estar matriculado/a e/ou que exerça preceptoria em algum curso de graduação 

(licenciatura ou bacharelado), pós-graduação (mestrandos e doutorandos), residência em 

saúde, residência médica e PET-SAÚDE; 

Onde lê-se: 

7 – Documentos exigidos: 

a) Cópia de carteira de identidade (RG); 

b) Cópia de comprovação de matrícula em curso de graduação (licenciatura ou 

bacharelado), pós-graduação (residência) e/ou preceptoria (residência e PET-SAÚDE); 

c) Digitalização de comprovações de monitorias já participadas; 

d) Carta de intenção. 

 

Leia-se: 

7 – Documentos exigidos: 

e) Cópia de carteira de identidade (RG); 

f) Cópia de comprovação de matrícula em curso de graduação (licenciatura ou 

bacharelado), pós-graduação (mestrando, doutorando e residência) e/ou preceptoria 

(residência e PET-SAÚDE); 

g) Digitalização de comprovações de monitorias já participadas; 

h) Carta de intenção. 

 

Onde lê-se: 

Atividade Data 

Divulgação da chamada 17/01/20014 

Período de recebimento de inscrição 17/01 a 07/02/2014 

Divulgação de inscritos 21/02/2014 

Divulgação dos Aprovados após recursos  28/0/2014 

Prazo para recurso 28/02 a 01/03/2014 

Divulgação dos Aprovados após recursos 04/03/2014 

Data do treinamento a ser definida 

 

Leia-se: 

11- Cronograma 

Atividade Data 

Divulgação da chamada 17/01/20014 

Período de recebimento de inscrição 17/01 a 22/02/2014 
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Divulgação dos aprovados  28/02/2014 

Prazo para recurso 28/02 a 02/03/2014 

Divulgação geral e dos aprovados após 

recurso 

Até o dia 05/03/2014 

Data do treinamento a ser definida 

 

 

 

Alcindo Ferla 

Coordenador da Rede Unida 


