
Ministério da Saúde
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

Departamento de Gestão da Educação na Saúde 
  

OFÍCIO CIRCULAR Nº 2/2021/DEGES/SGTES/MS                                        

Brasília, 31 de março de 2021.
  
Aos Coordenadores par�cipantes do Programa PET – Saúde/Interprofissionalidade.

 

Assunto: Encerramento das atividades do Programa PET-Saúde/Interprofissionalidade.

  

Prezados (as) Senhores  (as),

 

1. Ao cumprimentá-los, faço referência à solicitação de prorrogação das a�vidades do
Programa PET – Saúde/Interprofissionalidade, encaminhada por meio do documento denominado Moção
nacional para a manutenção das a�vidades PET-Saúde / Interprofissionalidade, em cujo teor requereu
a “prorrogação do PET-Saúde Interprofissionalidade, bem como das bolsas e do apoio dos assessores, por
18 meses”,  teço as seguintes considerações:

2. Foi realizada a análise pormenorizada desta Secretaria, amparada nos princípios legais
que regem a administração pública e, nesse contexto, verificou-se a impossibilidade legal para a
prorrogação em comento, uma vez que, além do prazo exíguo para se processar tal medida não há
previsão orçamentária para garan�r despesas adicionais aos recursos previamente estabelecidos,
considerando que não houve a interrupção do pagamento das bolsas no período.

3. Diante do exposto, solicitamos que sejam encerradas todas as a�vidades dos
Projetos conforme prazo estabelecido e demais regras previstas no Edital nº 10 de 23 de julho de 2018.
Para tanto, as seguintes ações deverão ser realizadas:

Comunicar todos os par�cipantes sobre o encerramento das a�vidades do
projeto; 

Emi�r todos os cer�ficados dos par�cipantes que ainda se encontram a�vos no
SIGPET- SAÚDE;

Enviar relatório final das a�vidades desenvolvidas e resultados alcançados pelo
Projeto.

4. Esta área técnica permanece à disposição para dirimir todas as dúvidas que se fizerem
necessárias por meio do e-mail: petsaude@saude.gov.br. Ademais, solicita-se que este Ministério seja
informado acerca do atendimento das medidas acima recomendadas.

5. Informa-se, ainda, que este Departamento tem envidado esforços e está trabalhando na
elaboração do edital para nova edição do Pet- Saúde, que será divulgado amplamente nos meios oficiais
de comunicação.



 

Atenciosamente,

 

VINÍCIUS NUNES AZEVEDO

Diretor do Departamento de Gestão da Educação na Saúde

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Nunes Azevedo, Diretor(a) do Departamento
de Gestão da Educação na Saúde, em 31/03/2021, às 19:56, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0019843986 e o código CRC 7E257EC4.
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