
                                                                                                       
 

 

 

INFORME 1 

PET-SAÚDE: GESTÃO E ASSISTÊNCIA 2022/2023 

 

 

A Coordenação Geral do Projeto PET-Saúde dá as boas-vindas aos tutores(as), 

preceptores(as) e alunos(as) selecionados(as) para o Projeto PET-Saúde Gestão e 

Assistência 2022/2023. 

Com a finalidade de orientá-los(as) sobre as ações previstas pelo Ministério da Saúde 

direcionadas aos participantes do projeto para a execução das atividades presentes nas 

propostas submetidas e selecionadas, conforme o Edital nº 1/2022, publicado no Diário 

Oficial da União em 11 de janeiro de 2022, será utilizado o Informe do PET-Saúde Gestão 

e Assistência como documento informativo e orientativo.  

Os Informes do PET-Saúde Gestão e Assistência são documentos que integram um 

conjunto de informações, direcionados aos participantes dos projetos desta edição do 

programa. 

 

1. Início das atividades 

O primeiro encontro presencial, obrigatório a todos os participantes desta edição 

aprovados em processo seletivo, ocorrerá no dia 06 de agosto (sábado) às 8h30min na 

sala 103 da didática 5 da Universidade Federal de Sergipe. 

 

2. Cadastro dos participantes 

Todos os participantes deverão preencher e enviar o formulário do Cadastro de 

participante bolsista PET-Saúde Gestão e Assistência 2022/2023 até 09/08/2022, por 

meio do link abaixo. Os cadastros realizados posteriormente a essa data não poderão 
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ser considerados, visto que temos um prazo estipulado pelo Ministério da Saúde para 

cadastrar todos os participantes no Sistema de Informações Gerenciais do PET-Saúde 

(SIGPET-Saúde). 

Link para preenchimento do formulário de cadastro: 

https://forms.gle/qv2eBM68yLZ4gmdS7 

 

3. Instituições bancárias autorizadas para o pagamento das bolsas dos 

participantes do “PET-Saúde: Gestão e Assistência”  

O Ministério da Saúde celebrou credenciamento com três instituições bancárias 

para fins de pagamento de bolsas aos participantes do PET-Saúde: Gestão e Assistência.  

As instituições bancárias credenciadas são:  

● Banco Bradesco  

● Banco Itaú  

● Banco Santander  

Para tanto, com a finalidade de efetivação do pagamento das bolsas, os 

participantes dessa edição do PET-Saúde deverão apresentar conta corrente individual 

e ativa em um dos três bancos acima citados.  

Para os participantes selecionados que não possuem conta corrente em um 

desses mencionados bancos, estes deverão proceder com a abertura da conta corrente 

nesses bancos, que poderá ser realizada virtualmente. Ressalta-se que somente serão 

aceitos, no cadastro dos participantes no SIGPET-Saúde, os dados bancários de um 

desses três bancos.  

 

São Cristóvão, 04 de agosto de 2022. 

 

 

 

Profª. Drª Ana Silvia Moccellin 

Coordenadora Geral do Projeto PET-Saúde 
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