
 
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

Seleção de bolsistas para o projeto “Formação interprofissional sobre segurança do 

paciente na graduação e sua interface com o Plano de Ação 2021-2030 da OMS”, Proposta 

contemplada junto ao Edital PRG 01/2020-21 – Consórcios Acadêmicos para a 

Excelência do Ensino de Graduação – CAEG. 

 

A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP (EERP-USP) torna pública a abertura de 

inscrições para a seleção de bolsistas para atuar no projeto “Formação interprofissional sobre 

segurança do paciente na graduação e sua interface com o Plano de Ação 2021-2030 da 

Organização Mundial de Saúde”, desenvolvido em parceria com a Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP (FCFRP-USP), Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto-USP (FFCLRP-USP), Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto-

USP (FORP-USP), Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto-USP (EEFERP-

USP) e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP (FMRP-USP); contemplado no Edital 

PRG 01/2020-2021: Consórcios Acadêmicos para a Excelência do Ensino de Graduação – 

CAEG.  

 

1) DO PROJETO: 

O ensino de graduação é objeto de preocupação permanente para o corpo docente da USP. 

Particularmente, o ensino sobre segurança do paciente tem se tornado importante inquietação, 

frente aos desafios impostos pela pandemia da COVID-19. Acredita-se que este cenário 

impactou sobremaneira a segurança dos pacientes e a qualidade dos cuidados prestados em 

todos os níveis de atenção porque, para responder à crise, os Sistemas de Assistência à Saúde 

tiveram que se reorganizar instantaneamente. Ainda, a escassez de pessoal qualificado para 

tratar pacientes gravemente enfermos tem sido um desafio no mundo. Estudiosos também 

afirmaram que, apesar de anos de investimento e pesquisa, a qualidade da assistência é muito 

pior do que deveria ser, em todos os países. Nesse contexto, muitas pessoas terão acesso a 

cuidados que não os ajudarão e que poderão ser prejudiciais, caso os problemas que impactam 

a qualidade da assistência não sejam identificados e corrigidos. Logo, a meta da cobertura 



 
 

universal de saúde, que é um componente-chave dos objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, pode não ser atingida. Segundo a OMS, existe forte relação entre qualidade da 

formação dos profissionais e taxas menores de eventos adversos e óbitos, sendo a educação 

em saúde um dos grandes pilares da melhoria da qualidade. Ainda, em variadas doenças 

crônicas de prevalência crescente no Brasil e no mundo, a atuação sinérgica de múltiplos 

profissionais representa a melhor estratégia terapêutica e de prevenção. Diante do exposto, 

docentes das áreas da saúde do Campus Ribeirão Preto propõem o presente projeto de 

inovação e integração docente no Ensino de Graduação com os objetivos de melhorar a 

formação de recursos humanos e promover futura força de trabalho com habilidade para 

atuação interprofissional. Para o alcance de tal objetivo, diferentes metodologias de ensino 

serão empregadas. 

 

2) DOS FINS: 

O edital destina-se a selecionar bolsistas de graduação e pós-graduação, regularmente 

matriculados nos respectivos cursos de graduação e junto aos Programas de Pós-Graduação 

das instituições de ensino descritas no caput deste edital. O bolsista selecionado desenvolverá 

suas atividades junto ao projeto “Formação interprofissional sobre segurança do paciente na 

graduação e sua interface com o Plano de Ação 2021-2030 da Organização Mundial de 

Saúde", cujo objetivo é fomentar modificações na prática assistencial e gerencial no sistema 

de saúde no que tange a temática de segurança do paciente. 

 

3) DAS VAGAS, PERFIL E VALOR DAS BOLSAS: 

Estão previstas para este edital o total de 06 bolsas, no valor de R$ 400,00 e com duração de 

07 meses para estudantes de graduação regularmente matriculados em um dos cursos de saúde 

da EERP-USP, FCFRP-USP, FFCLRP-USP, FORP-US, EEFERP-USP e FMRP-USP (Tabela 

1), que se inscreverem e contemplarem os critérios de elegibilidade para seleção. Cada 

instituição de ensino será contemplada com 01 bolsa de graduação. Na ausência de candidatos 

em quaisquer uma das unidades, a(s) bolsa(s) será(ão) remanejada(s) para o curso com 

interessado(s) inscrito(s) que possuir(em) a maior média ponderada. 

Para os estudantes de Pós-Graduação, será oferecida 01 bolsa para aqueles inscritos que 

contemplarem os critérios de elegibilidade da seleção, no valor de R$ 1400,00 e com duração 



 
 

de 07 meses. Cabe ao pós-graduando estar regularmente matriculado em um dos cursos de 

pós-graduação oferecidos pelas unidades descritas no caput deste edital (Tabela 1).  

As atividades serão remotas até a liberação de atividades presenciais pela Universidade de 

São Paulo. 

 

Tabela 1 – Número de bolsas de graduação e pós-graduação, segundo quantidade oferecida, 

valor unitário, perfil dos candidatos e duração das atividades. 

Nível Quantidade  
Valor 

unitário (R$) 
Perfil Duração 

Graduação 6 400,00 

Graduando regularmente 

matriculado em um dos cursos de 

saúde das unidades descritas no 

caput deste edital 

7 meses 

Pós-

graduação 
1 1.400,00 

Pós-graduando regularmente 

matriculado em um dos cursos de 

pós-graduação das unidades 

descritas no caput deste edital 

7 meses 

     

 

 

4) CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA A INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

Solicita-se domínio da construção, digitação, compilação e análise de banco de dados. Serão 

aptos a se inscreverem os candidatos que atenderem aos seguintes requisitos:  

 

4.1) Estudantes de graduação: 

a) Matricular-se, obrigatoriamente, na disciplina após a concessão da bolsa. 

b) Estar cursando o período ideal do oferecimento da disciplina.  

c) Apresentar currículo completo, incluindo possíveis reprovações com média 

ponderada.  

d) Não acumular outra bolsa que tenha recursos financeiros originários da USP e/ou 

agências de fomento externas (Fapesp, CNPq, CAPES). 

 

4.2) Estudantes de pós-graduação: 



 
 

a) Estar matriculado em qualquer um dos Programas de Pós-Graduação das unidades 

que compõe o caput deste edital. 

b) Ter tempo disponível para cumprir jornada de 10 horas semanais. 

c) Não acumular outra bolsa ou estágio pagos com recursos financeiros da USP ou 

agências de fomento externas (Fapesp, CNPq, CAPES).   

d) Estar vinculado a um grupo de pesquisa que desenvolva estudos relacionados com 

a temática segurança do paciente. 

e) Ter produção científica e/ou cultural na área de segurança do paciente (critério de 

desempate). 

 

Os interessados deverão enviar seus dados: nome, e-mail, telefone celular e link do currículo 

Lattes, declaração de matrícula na graduação (apenas para estudantes de graduação) ou no 

programa de pós-graduação (apenas para estudantes com vínculo em programas de pós-

graduação), histórico escolar para a secretária do Serviço de Graduação da EERP-USP, no 

email: gradenf@eerp.usp.br 

 

5) DO PROCESSO SELETIVO: 

O processo seletivo será realizado pelos docentes de cada uma das unidades que integram a 

comissão gestora do projeto “Formação interprofissional sobre segurança do paciente na 

graduação e sua interface com o Plano de Ação 2021-2030 da Organização Mundial de 

Saúde”. Portanto, cada instituição será responsável por selecionar os seus candidatos de 

graduação, por meio da análise dos documentos submetidos e entrevistas. O candidato à bolsa 

de pós-graduação será selecionado pela comissão gestora do projeto.  

Durante a avaliação do currículo será atribuída nota de zero a dez, conforme os critérios 

apresentados anteriormente. Além dessa avaliação serão realizadas entrevistas individuais 

previamente agendadas com o candidato. A análise da entrevista será pontuada de zero a dez. 

Serão aprovados candidatos com média igual ou superior a 7,0 (sete), considerando-se a 

avaliação do currículo e a entrevista. A classificação se dará na ordem decrescente, sendo 

considerado como primeiro colocado, aquele que obtiver a maior nota final. Os candidatos 

aprovados que não forem classificados para assumir a bolsa inicialmente, estarão 

automaticamente compondo uma lista de espera para assumir a vaga imediatamente, em caso 
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de desistência ou desligamento de um bolsista anteriormente classificado, sem que haja um 

novo processo seletivo.  

 

6) DO CRONOGRAMA: 

 

Evento Data 

Lançamento do edital 17/05/2021 

Período de inscrições De 17/05/2021 a 02/06/2021 

Homologação das inscrições De 02/06/2021 a 06/06/2021 

Seleção De 07/06/2021 a 11/06/2021 

Resultado parcial 16/06/2021 

Recursos De 16/06/2021 a 21/06/2021 

Resultado final 24/06/2021 

Início da bolsa e entrega dos documentos De 24/06/2021 a 30/06/2021 

Início das atividades dos bolsistas 01/07/2021 

  

 

 


