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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA MÉDICOS SUPERVISORES NO 

ÂMBITO DOS PROGRAMAS DE PROVISÃO – PROVAB E MAIS MÉDICOS PARA 

O BRASIL 

 

EDITAL 009/2015-PROGESP 

  

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), instituição responsável 

pela tutoria e supervisão acadêmica, em todo o Estado do Rio Grande do Norte, no 

Programa Mais Médicos para o Brasil e pela coordenação e supervisão acadêmica 

nas 1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 7ª Regiões, no PROVAB, torna pública as Normas Gerais para o 

Processo de Seleção Simplificado de Profissionais Médicos Supervisores no 

âmbito dos Programas de Provisão de Médicos - Projeto Mais Médicos para o 

Brasil (PMMB) e Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica 

(PROVAB) -, em consonância com o que dispõem a Lei nº 12.871, de 22 de outubro 

de 2013, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Portaria Interministerial nº 

2.087/MS/MEC/2011, a Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC/2013, a Portaria 

Interministerial nº 208/MPOG/MEC/MS/2014, consideradas parte integrante deste 

edital, para atuar segundo as funções gerais estabelecidas neste instrumento.  

   

  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. A UFRN seleciona profissionais médicos para cadastro de reserva, com vistas 
à atuação como Supervisores no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil e do 
Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB).  

1.2. O Processo de Seleção para atuação como Médico Supervisor será regido pelas 
regras estabelecidas neste documento, disponível na página eletrônica da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas (http://www.progesp.ufrn.br), e executado pela 
Comissão do Processo Seletivo composta pelos Tutores do Programa, Coordenador 
do PROVAB da UFRN e Apoio Pedagógico do MEC para o PMM para o Brasil, cuja 
composição está discriminada no Anexo C deste edital. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA A ADESÃO 

2.1. O candidato deverá possuir: 

a) Graduação em Medicina;  

b) Experiência como médico ou preceptor da atenção primária em saúde / atenção 
básica (AB) ou da saúde pública, ou da gestão em saúde ou do ensino em 
saúde;  

c) Possuir habilitação em situação regular para o exercício da medicina, mediante 
registro no Conselho Regional de Medicina; e 

http://www.progesp.ufrn.br/
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d) Disponibilidade semanal de no mínimo 4 (quatro) horas para a atividade, a ser 
comprovada através do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) e por meio de Declaração (Anexo E). 

2.2. A experiência exigida na alínea “b” do item 2.1. deverá ser comprovada 
mediante declaração ou certidão de tempo de exercício expedida pelo órgão 
responsável. 
 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS SUPERVISORES  

3.1 Compete à Supervisão Acadêmica, através de um conjunto de ações e 
dispositivos, e por meio da articulação dos eixos e ferramentas educacionais 
ofertados pelos Programas, singularizar e potencializar a vivência e atuação dos 
médicos participantes, ofertando suporte para o fortalecimento de habilidades e 
competências necessárias para o desenvolvimento das ações da Atenção Primária 
em Saúde/AB, subsidiado em programação acadêmica discutida com a Tutoria, 
formalizada em plano de trabalho mensal e contratualizado entre as partes; 

3.1.1. Realização de supervisão periódica aos médicos participantes do Projeto; 

3.1.2. Estar disponível para os médicos participantes, por meio de telefone e 
internet; 

3.1.3. Concessão de apoio pedagógico aos médicos participantes, para a utilização 
das ferramentas disponibilizadas pelo Projeto Mais Médicos para o Brasil 
(Telessaúde Brasil Redes, Webportfólio, Portal Saúde Baseada em Evidências, 
dentre outros); 

3.1.4. Apoio para a elaboração e implementação dos projetos de intervenção dos 
médicos participantes do Projeto; 

3.1.5. Acompanhamento e Avaliação da execução das atividades de ensino/serviço, 
inclusive quanto ao cumprimento da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais 
prevista pelo Projeto para os médicos supervisionados, essenciais para o 
recebimento da bolsa.  

3.1.6. Cumprir o Plano de Trabalho estabelecido pelo tutor, dentro dos prazos 
fixados e nas condições previstas. 

3.1.7. Manter diálogo permanente e registrar para a tutoria a ocorrência de situações 
nas quais seja necessária a superação de dificuldades e/ou adoção de providências 
para o aperfeiçoamento das competências dos médicos participantes.  

3.2. As atividades de Supervisão Acadêmica e Educação Permanente serão 
firmadas entre as partes no contrato de trabalho e se darão nas seguintes 
modalidades: 

a) Supervisão periódica: visitas mensais de supervisão in loco e supervisão à 
distância; 

b) Supervisão locorregional: encontros trimestrais;  

c) Avaliação semestral; e 

d) Outras ofertas pedagógicas em eventos de curso de especialização e educação 

permanente.   
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4. DA CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E VAGAS.  

4.1. Os Supervisores deverão cumprir suas atribuições, em regime semanal de no 
mínimo 04 horas, obedecendo às recomendações da Fundação para o 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde do Ministério da Saúde 
(FIOTEC);  

4.2. Os Supervisores receberão bolsa mensal no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), valor este vigente na data de publicação deste edital. O valor da bolsa e 
seu financiamento serão de responsabilidade do Ministério da Educação, 
segundo PT GM/MS 1369/2013, artigo 22, no PMM para o Brasil, e do 
Ministério da Saúde, no PROVAB. 

4.3. Os Supervisores selecionados serão avaliados pelos seus respectivos tutores 
no Projeto Mais Médicos para o Brasil da UFRN, e pelo coordenador no 
PROVAB, podendo ser desligados do Projeto pelo não cumprimento ou pela 
inadequação do cumprimento das funções descritas no item 3 deste edital ou 
pelo encerramento do programa e também podem ser submetidos a outras 
avaliações determinadas pelo MEC/MS. 

4.4. Poderá ser solicitada exclusão pelo próprio supervisor, desde que comunique 
esta intenção através de formulário próprio disponível na secretaria do 
programa (núcleo RN) com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos.  

4.5. Os candidatos serão classificados de acordo com o resultado final do processo 
seletivo descrito neste edital para compor banco de reserva. O critério do 
número de médicos por supervisor respeitará a proporção de um supervisor 
para até 10 (dez) supervisionados, ainda observados critérios geográficos.  

4.6. Os Supervisores deverão estar disponíveis para sua atuação em qualquer 
região do estado de acordo com as necessidades do programa no momento da 
convocação. 

4.7. O beneficio vinculado à ajuda de custo, para transporte dos supervisores para 
atividade presencial junto aos seus supervisionados e/ou para reuniões que 
fazem parte do desenvolvimento do projeto é previsto pelo projeto através da 
FIOTEC de acordo com as normas estabelecidas pelo programa. 

   

5. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

5.1 A inscrição para o processo seletivo deverá ser realizada no período de 17 de 
junho a 25 de junho de 2015, observados os seguintes procedimentos: 

a) acessar a página eletrônica da PROGESP (www.progesp.ufrn.br > Menu 
Concursos > Processos Seletivos Simplificados > Mais Médicos e PROVAB), no qual 
estarão disponíveis o Edital e o Formulário de Inscrição (Anexo A); 

b) preencher, integralmente, o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções 
nele constantes;  

c) enviar, eletronicamente para o e-mail maismedicosufrn@gmail.com, o Formulário 
de Inscrição digitalizado, juntamente com os seguintes documentos:  

- Cópia digitalizada do diploma de conclusão de curso de graduação em medicina;  

- Cópia digitalizada do título de especialista ou do certificado / declaração de 
conclusão do Curso de Especialização ou Residência nas áreas especificadas no 
subitem 2.1, alínea “b” deste edital. A preceptoria deverá ser comprovada mediante 
declaração/certidão emitida pelo órgão responsável; 

http://www.progesp.ufrn.br/
mailto:maismedicosufrn@gmail.com
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- Curriculum Vitae, com a cópia dos documentos comprobatórios; 

- Declaração (Anexo E), devidamente preenchida, assinada e digitalizada, de que 
possui disponibilidade de horário para o desenvolvimento das atividades do 
Programa. 

5.2. Serão indeferidas de imediato as inscrições dos candidatos que se 
enquadrarem nas seguintes hipóteses: 

a) Estar cursando residência médica; 

b) Já ser bolsista de um dos programas de provisão; 

c) Não comprovar disponibilidade horária para o desenvolvimento das atividades 

5.3. A divulgação preliminar das inscrições deferidas e indeferidas será 

disponibilizada em 01/07/2015 na página eletrônica da PROGESP 

(www.progesp.ufrn.br Menu Concursos > Processos Seletivos Simplificados > Mais 

Médicos e PROVAB). 

5.4. O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá apresentar pedido de 

reconsideração no período de 02/07/2015 a 03/07/2015, mediante justificativa a ser 

encaminhada para o e-mail maismedicosufrn@gmail.com 

5.5. O resultado definitivo das inscrições deferidas e indeferidas será divulgado a 

partir do dia 06/07/2015. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO  

6.1 A seleção será realizada no Dep. Saúde Coletiva, Campus Universitário Lagoa 
Nova – UFRN, Avenida Senador Salgado Filho, 3000, Natal/RN, no período de 07 a 
16 de julho de 2015. 

6.2 O Processo de Seleção dos supervisores constará de duas etapas: 

a) Análise do Curriculum Vitae (conforme pontuação no anexo B), a ser realizado no 
período de 07/07/2015 a 10/07/2015; e 

b) Entrevista, de caráter classificatório e eliminatório, a ser realizada no período de 
15/07/2015 a 16/07/2015.  

6.3 Somente participará da entrevista o candidato que estiver munido de documento 
original de identidade com foto. 

6.4 Na etapa do curriculum será atribuído nota de 0 a 10 pontos, em que o currículo 
com maior pontuação corresponde a nota máxima (10 pontos) e os demais serão 
pontuados proporcionalmente, e na entrevista, de 0 a 10 pontos. A nota final será 
resultante da média ponderada das duas etapas, curriculum + entrevista, com peso 6 
e 4 respectivamente, sendo o ponto de corte para eliminação 60 pontos. 

 

7. DO RESULTADO PRELIMINAR E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1. A divulgação do resultado preliminar está prevista para ocorrer dia 16/07/2015 
na página eletrônica da PROGESP (www.progesp.ufrn.br > Menu Concursos > 
Processos Seletivos Simplificados > Mais Médicos e PROVAB). 

7.2. Os candidatos a supervisores serão classificados em lista única, com a ordem 
decrescente da nota final obtida.  

http://www.progesp.ufrn.br/
mailto:maismedicosufrn@gmail.com
http://www.progesp.ufrn.br/
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7.3 Em caso de empate entre candidatos, os critérios de desempate obedecerão a 
seguinte ordem de prioridade: 

a) maior pontuação no curriculum; 

b) residência e título de especialista válido em Medicina de Família e Comunidade;  

c) maior idade, considerados o dia, mês e ano de nascimento. 

7.4. Do resultado preliminar, caberá pedido de reconsideração à Comissão 
Examinadora, devidamente justificado, no período de 17/07/2015 a 20/07/2015. 

   

8. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO 

8.1 O resultado com a classificação final dos candidatos será divulgado na página 
eletrônica da PROGESP (www.progesp.ufrn.br > Menu Concursos > Processos 
Seletivos Simplificados > Mais Médicos e PROVAB), a partir do dia 21 de julho de 
2015. 

  

9. DA COMISSÃO EXAMINADORA  

9.1 A Comissão Examinadora, especificada no Anexo C, é composta por 
profissionais vinculados às ações acadêmicas do programa: tutores do PMM, 
Coordenadora do PROVAB/UFRN e Apoiador MEC. 

9.2. É vedada a participação, na Comissão Examinadora, de: 

a) cônjuge, ex-cônjuge ou companheiro de candidato;  

b) ascendente ou descendente de candidato, ou colateral até o terceiro grau, seja o 
parentesco por consanguinidade, afinidade ou adoção;  

c) sócio de candidato em atividade profissional;  

d) membro que, por qualquer razão, possa ter interesse pessoal no resultado do 
processo seletivo. 

9.3. Após ter ciência dos candidatos cujas inscrições tenham sido deferidas, os 
integrantes da Comissão Examinadora preencherão uma declaração de existência 
ou inexistência de impedimento (Anexo D). 

  

10. DO DIREITO A RECURSO (PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) 

10.1 Do resultado preliminar da seleção (item 7) caberá pedido de reconsideração, a 
ser julgado pela Banca Examinadora do Processo Seletivo.  

10.2 O recurso deverá ser interposto no prazo de 48h a contar da data de divulgação 
do resultado.  

10.3 O recurso deverá ser encaminhado ao e-mail maismedicosufrn@gmail.com  

10.4 O recurso deverá conter o nome do candidato e a justificativa que motivou a 
insatisfação do reclamante.  

10.5 O resultado do julgamento dos recursos será disponibilizado na página 
eletrônica da PROGESP (www.progesp.ufrn.br > Menu Concursos > Processos 
Seletivos Simplificados > Mais Médicos e PROVAB) na data provável de 21/07/2015.   

  

http://www.progesp.ufrn.br/
mailto:maismedicosufrn@gmail.com
http://www.progesp.ufrn.br/
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11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1 Para iniciar as atividades/atribuições será necessário realizar autocadastro no 
site do Programa Mais Médicos para o Brasil e do PROVAB 2015. Os profissionais 
serão convocados de acordo com a necessidade de supervisores correspondendo a 
proporção de até 10 (dez) supervisionados desse projeto para 1 supervisor.   

11.2 O prazo de validade do processo seletivo será de 12 (doze) meses, a contar da 
publicação do resultado em Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por 
igual período.  

11.3 Os documentos não serão devolvidos em hipótese alguma, tendo em vista 
serem enviados digitalizados; Os aprovados precisarão apresentar os originais no 
momento da convocação. 

11.4 A inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou outras 
constatadas no decorrer do processo, ou posteriormente, eliminará o candidato, 
anulando-se todos os atos decorrentes à sua inscrição.  

11.5 É de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a 
atualização de seu endereço eletrônico e telefone durante o processo de seleção. O 
Departamento de Saúde Coletiva não se responsabilizará por eventuais prejuízos 
que possa sofrer o candidato em decorrência de informações incorretas ou 
insuficientes.  

11.6. As atividades desempenhadas no âmbito do Projeto não criam vínculo 
empregatício de qualquer natureza. 

11.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora. 

  

  Natal/RN, 10 de junho de 2015. 

  

  

 

Mirian Dantas dos Santos 

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas/UFRN
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ANEXO A  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

(Programa Mais Médicos para o Brasil e Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica) 

 

 

Nome:  

Data de Nascimento:  

RG:   

CPF:  

CRM:  

Endereço Residencial:  

Telefone Fixo:  

Celular:  

E-mail:  
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ANEXO B 

 

PONTUAÇÃO CURRICULUM 

 

(Programa Mais Médicos para o Brasil e Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica) 

 

 Pontuação por título Máximo de títulos 

Pós Graduação Lato 

Sensu em saúde da 

família 

4 01 

Pós Graduação Lato 

Sensu em áreas afins 
2 01 

Residência em 

medicina de família e 

comunidade 

8 01 

Residência em outras 

áreas 
5 01 

Pós Graduação Stricto 

Sensu na área de 

saúde coletiva 

10 01 

Pós Graduação Stricto 

Sensu e outras áreas 
6 01 

Tempo de atuação na 

Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e na 

Atenção Básica 

0,2 por ano 05 anos 

Tempo de atuação em 

outros níveis de 

complexidade 

0,2 por ano 05 anos 

Experiência em 

preceptoria, instrutória 

ou docência 

0,2 por ano 05 anos 

Pontuação 40 pontos Máx: 60 pontos 
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ANEXO C 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

(Programa Mais Médicos para o Brasil e Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica) 

 

Membros Titulares 

Lyane Ramalho Cortez Tutor Acadêmico - PMMB e Coordenadora do 

PROVAB  

Cipriano Maia de Vasconcelos Tutor Acadêmico – PMMB 

Paulo de Medeiros Rocha Tutor Acadêmico – PMMB 

José Adailton da Silva Apoiador Institucional MEC – PMMB/RN 

Membros Suplentes 
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ANEXO D 

 

(Programa Mais Médicos para o Brasil e Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica) 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
 

 
Eu, ________________________________________________, integrante da 

Comissão Examinadora no processo seletivo simplificado para profissionais Médicos 

Supervisores no âmbito dos Programas de Provisão de Médicos - Projeto Mais 

Médicos para o Brasil (PMMB) e Programa de Valorização do Profissional da Atenção 

Básica (PROVAB) - designado pela Portaria no ______ declaro: 

 

 NÃO POSSUIR qualquer dos impedimentos dispostos no item 9.2. do 

Edital nº 009/2015-PROGESP. 

 

 

 

POSSUIR impedimento constante no item 9.2. do Edital nº XX/2015, razão 

pela qual declino de minha participação na Comissão Examinadora. 

 

        

 
 

 

 

Local, Data 
 
 

Membro da Comissão Examinadora 
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ANEXO E 

 

(Programa Mais Médicos para o Brasil e Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica) 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA 
 
 

Eu ____________________________________________, CPF nº_______________, 

candidato inscrito na seleção simplificada para Profissionais Médicos Supervisores 

no âmbito dos Programas de Provisão de Médicos - Projeto Mais Médicos para o 

Brasil (PMMB) e Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica 

(PROVAB), objeto do Edital nº 009/2015-PROGESP, declaro que possuo 

disponibilidade para cumprir a carga horária exigida em edital. 

Por ser verdade firmo a presente declaração, sob pena de responsabilização nas 

esferas civil, penal e administrativa.  

 

Local e Data 

 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO F 

2ª Etapa do Processo Seletivo 

Itens avaliados na entrevista 

 

Data: _____/_____/2015 

 

Nome do Candidato : ________________________________ Nº de Inscrição :___________ 

        

 

 

Entrevista – itens avaliados 

 

Pontuação 

máxima por 

item 

Avaliador  

01 

Avaliador  

02 

Conhecimento sobre Atenção Primária à Saúde, 

educação permanente e Projeto Mais Médicos 

para o Brasil 

3,0 

 

  

Propostas de atuação na supervisão acadêmica 

(capacidade de articulação com os diversos atores 

do programa e a supervisão enquanto processo 

educativo) 

3,0   

Relevância e aplicabilidade da proposta de 

atuação 

1,0 

 

  

Arguição    

Interesse pessoal no projeto e disponibilidade para 

desenvolver a proposta (acompanhamento 

permanente, visita in loco, reuniões). 

1,5   

Coerência e capacidade de argumentação na 

exposição das propostas de atuação na supervisão 

acadêmica 

1,5   

Total 10   

Resultado Final obtido   

  

  

 

Comissão da Banca: 

 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

 
  

 


