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EDITAL VDE INI 2018 

CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM FARMÁCIA HOSPITALAR 

Coordenação: Patricia Helena Castro Nunes e Madelon Novato Ribeiro  

Tipo de oferta: anual 

Turma: 2018 

Modalidade: presencial 

 

O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - INI, unidade técnico-científica da 

Fundação Oswaldo Cruz torna públicos o calendário e as normas para a seleção de 

candidatos ao Curso de Qualificação Profissional em Farmácia Hospitalar – 2018, de 

Educação Profissional, nível de formação inicial e continuada, na modalidade presencial. 

 

Rio de Janeiro, 08 de março de 2018. 

I-Público Alvo e Vagas  

1. Público Alvo  

1.1. Profissionais de nível médio com interesse em farmácia hospitalar e alunos que cursam 
o último ano de curso técnico da área da saúde.  

2. Vagas  

2.1. Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas, distribuídas da seguinte forma: 

2.1.1. 10 (dez) vagas para profissionais do Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas (INI), 

2.1.2. 25 (vinte e cinco) vagas para profissionais com interesse em farmácia hospitalar; 

2.1.3. 5 (cinco) vagas para alunos que cursam o último ano de curso técnico da área da 
saúde.  

2.2. Caso as vagas destinadas aos profissionais do INI (item 2.1.1.) e alunos (2.1.3.) não 
sejam preenchidas, estas serão disponibilizadas aos profissionais externos (2.1.2.).  

 

II- Proposta Pedagógica do Curso (PPC) 

3.  Objetivo Geral do Curso:    

3.1. Capacitar profissionais a exercerem atividades de assistência farmacêutica hospitalar 
de forma harmonizada às melhores práticas e às recomendações nacionais e internacionais 
para a promoção da segurança do paciente. 

4. Organização Curricular, duração e local de realização do Curso: 

4.1. O curso tem carga horária total de 90 horas. As aulas presenciais serão ministradas, 

às sextas-feiras, de 9h a 13h, no Prédio da Vice- Direção de Ensino do INI, no período de 

04 de maio a 19 de outubro de 2018. 

4.2. A estrutura curricular é constituída por 2 módulos, cuja metodologia de ensino e 
aprendizagem combinará aulas expositivas e debates sobre os eixos temáticos a seguir:  

4.2.1. Módulo 1: Medicamentos: O que são medicamentos? Categorias de registro de 
medicamentos, introdução à farmacocinética e às vias de administração de medicamentos, 
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introdução à farmacodinâmica: mecanismos gerais de ação dos fármacos; fatores que 
modificam a resposta aos fármacos. 

4.2.2. Módulo 2: Farmácia Hospitalar: Ciclo da assistência farmacêutica, seleção de 
medicamentos, programas governamentais, programação e aquisição de medicamentos, 
qualificação técnica de fornecedores, armazenamento de medicamentos, sistemas de 
distribuição de medicamentos, manipulação de medicamentos na farmácia hospitalar, 
introdução à terapia antineoplásica, introdução à farmácia clínica, dispensação 
ambulatorial e interface da farmácia hospitalar com o núcleo de segurança do paciente. 

4.3. As datas das aulas poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades da 
instituição.  

5. Ambiente virtual de aprendizagem 

5.1. Todas as atividades do Curso serão presenciais. Durante a realização do Curso será 
utilizado o Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE, onde poderão estar disponíveis os 
materiais didáticos e as atividades de aprendizagem do Curso. 

6. Critérios de Avaliação e Aprovação no Curso 

6.1. A avaliação do curso terá como foco a frequência e a análise do desempenho do aluno 
nas atividades de aprendizagem propostas, conforme critério da coordenação do curso.   

6.2. A frequência para aprovação é de 75% no curso.  

6.3. O aproveitamento acadêmico do curso será expresso por meio de conceitos: A – 
Excelente (equivalente a notas entre 9 e 10); B – Bom (equivalente a notas entre 7,5 e 
8,9); C – Regular (equivalente a notas entre 6 e 7,4); D – Insuficiente (equivalente a notas 
menores que 6,0). 

6.3.1. Será considerado aprovado no curso o participante que obtiver nota igual ou superior 
a 6,0 pontos (conceito mínimo C).  

7. Avaliação do curso  

7.1. A avaliação do curso será realizada periodicamente pelos alunos com a finalidade de 
proporcionar melhorias contínuas. 

 

III. Processo Seletivo 

8 . Inscrição  

8.1. Período de inscrição: 08 a 29 de março de 2018. Até 02/04/2018 

8.2. Taxa de inscrição: R$ 20,00 (vinte reais). 

8.3. Documentação para inscrição:  

8.3.1. Formulário de Inscrição impresso e assinado (disponível no endereço 
www.sigaeps.fiocruz.br> Inscrição > Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – INI 
> Curso de Qualificação Profissional em Farmácia Hospitalar;  

8.3.2. Curriculum vitae (máximo duas páginas), com comprovação das atividades 
profissionais mencionadas (fotocópia); 

8.3.3. Carta de intenção, conforme modelo do Anexo A; 

8.3.4. Cópia do diploma ou declaração de conclusão nível médio (frente e verso), em papel 
timbrado, devidamente carimbado e assinado. Para alunos de cursos técnicos da área de 
saúde, apresentar declaração da instituição de origem), em papel timbrado, devidamente 
carimbado e assinado, que comprove que o candidato está matriculado no último ano  

http://www.sigaeps.fiocruz.br/
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8.3.5. Fotocópia e legível da carteira de identidade em que conste o campo naturalidade 
(frente e verso na mesma folha); Observação: carteira de motorista (CNH) não será aceita;  

8.3.6. Cópia legível do CPF, caso não conste na identidade; 

8.3.7. Declaração de Disponibilidade, na qual o candidato ratifica ter disponibilidade de 4 
horas semanais presenciais para realização do curso até a conclusão (Anexo B); 

8.3.8. Carta de Liberação assinada e datada pela chefia imediata, se aplicável (Anexo C); 

8.3.9. Comprovação de compatibilidade de horários das aulas da instituição de ensino de 
origem com as aulas do curso (apenas para os alunos de curso técnico da área da saúde);  

8.3.10. Comprovante de pagamento da taxa de Inscrição (GRU), no valor de R$ 20,00 (vinte 
reais) emitida através do site da Receita Federal no endereço eletrônico: 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp (Informações para 
preenchimento disponíveis no Anexo D). 

9. Isenção das taxas de inscrição e matrícula  

9.1. Estarão isentos da taxa de inscrição e matrícula os candidatos com os seguintes 
vínculos: servidores e colaboradores da FIOCRUZ e alunos regularmente matriculados nos 
cursos em andamento no Instituto Nacional de Infectologia (INI/Fiocruz). 

9.2. Os candidatos que se enquadram nos itens 2.1.1. e 2.1.2. deverão enviar junto com a 
documentação da inscrição (item 8.3) a fotocópia do crachá funcional ou do contracheque 
(recente), identificando vínculo institucional.  

10. Local de Entrega da Documentação de Inscrição:  

10.1. A entrega da documentação deverá ser realizada na Secretaria Acadêmica da Vice-
Direção de Ensino do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – INI/FIOCRUZ. 
Endereço: Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos CEP: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ. Horário 
de atendimento: das 09h às 16h. 

10.2. A documentação exigida deverá ser entregue ATÉ O ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO.  

10.3. Inscrições com documentações incompletas não serão aceitas, e automaticamente, 
desclassificarão o candidato. 

10.4. Não serão aceitas inscrições via correio ou internet.  

11. Homologação da Inscrição (após conferência da documentação entregue) 

11.1. A relação com os nomes dos candidatos com inscrição homologada será 
disponibilizada na Plataforma SIGA (www.sigaeps.fiocruz.br), a partir do dia 6 de abril de 
2018. 

12.  Processo de Seleção   

12.1. O processo seletivo será realizado no período de 9 a 12 de abril de 2018 e será 
composto pela análise das seguintes documentações:  

12.1.1. Análise do currículo vitae (item  8.3.2.) e  da carta de intenção (item 8.3.3.), de 
caráter classificatório + Declaração de Disponibilidade, de caráter eliminatório – 
candidatos às vagas destinadas aos profissionais do Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas (item 2.1.1) e profissionais externos (item 2.1.2.). 

12.1.2. Análise do currículo vitae (item  8.3.2.) e da carta de intenção (item 8.3.3.), de 
caráter classificatório + Comprovação de compatibilidade de horários das aulas da 
instituição de ensino de origem (item (8.3.9), caráter eliminatório - candidatos às vagas 
destinadas aos alunos de curso técnico da área da saúde (item 2.1.3.). 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
http://www.sigaeps.fiocruz.br/
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12.2. Os critérios de pontuação levarão em consideração uma avaliação qualitativa e 
comparativa, com valorização de vocação assistencial, aspirações e perfil profissional. 
12.3.  Em caso de empate, o desempate terá como critério:  

12.3.1. Para as vagas destinadas aos profissionais, os critérios de desempate serão, nesta 
ordem: (1) profissionais do INI, (2) candidatos que exerçam atividade profissional em 
farmácia hospitalar, (3) maior tempo de experiência na área de farmácia hospitalar, (4) 
maior tempo de experiência em farmácia, (5) maior tempo de experiência na área de 
saúde, (6) idade superior, (7) maior nota na carta de intenção. 

12.3.2.Para as vagas destinadas aos alunos de ensino médio, os critérios de desempate 
serão, nesta ordem: (1) idade superior, (2) maior nota na carta de intenção. 

12.4. Será eliminado do processo seletivo o candidato que NÃO apresentar a documentação 
obrigatória ou se a mesma NÃO atender aos critérios estabelecidos na inscrição (documento 
falso, incompleto ou rasurado ou cujo arquivo esteja corrompido).  

12.5. A comissão de seleção é formada por dois docentes que atuam no curso. 

13.Classificação Final  

13.1. A classificação final obedecerá à ordem decrescente da pontuação final.  

13.2. O Resultado da Seleção será divulgado sob a forma de listagem nominal em ordem 
de classificação na Plataforma SIGA (www.sigaeps.fiocruz.br), até o dia 13 de abril de 
2018. 

13.3. Não será divulgada a pontuação individual no processo seletivo. Entretanto, esta 
poderá ser fornecida diretamente aos respectivos interessados ao final do processo, 
mediante solicitação a secretaria. 

 

IV. Matricula 

14. Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula nos dias 16 a 20 de abril de 
2018. 

14.1. Valor da matrícula: R$ 80 (oitenta) reais.  

14.1.1. Estarão isentos da taxa de inscrição e matrícula os candidatos que se enquadram 
no item 9.1. 

14.2. Documentação para matrícula: 

14.2.1. Formulário de Matrícula preenchido e assinado pelo candidato. O formulário estará 
disponível na Plataforma SIGA (www.sigaeps.fiocruz.br); 

14.2.2.  01 (uma) fotografia 3x4 recente; 

14.2.3. Cópia da Certidão de Casamento (caso haja mudança de nome em relação ao 
diploma de graduação);  

14.2.4. Comprovante de pagamento da taxa de matrícula (GRU), se aplicável, no valor de 
R$ 80,00 (oitenta reais), emitida através do site da Receita Federal no endereço eletrônico: 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp (Informações para 
preenchimento disponíveis no Anexo D). 

14.3. Os candidatos convocados que não efetuarem a matrícula estarão eliminados do 
processo seletivo. 

15.  Local de Entrega da Documentação da Matrícula:  

15.1. A entrega da documentação deverá ser realizada na Secretaria Acadêmica da Vice 
Direção de Ensino do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – INI/FIOCRUZ. 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/
http://www.sigaeps.fiocruz.br/
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
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Endereço: Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos CEP: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ. Horário 
de atendimento: das 09h às 16h. 

15.2. Não serão aceitas matrículas via correio ou internet. 

 

V. Reclassificação  

16. Finalizado o período para a matrícula de que trata o item 14 deste edital, caso haja 
vagas ainda não preenchidas em razão de desistências, serão convocados os candidatos, 
em segunda chamada, em número igual ao de desistentes.  

16.1. A listagem com os nomes dos candidatos reclassificados será divulgada no dia 24 de 
abril de 2018 na Plataforma SIGA (www.sigaeps.fiocruz.br). 

16.2. O período de matrícula (reclassificação) será de 25 a 27 de abril de 2018.  

16.3. Os candidatos convocados que não efetuarem a matrícula estarão eliminados do 
processo seletivo. 

 

VI. Desistência do Curso  

21. Em caso de desistência durante o período do curso, o aluno matriculado deverá 
apresentar por e-mail (ensino@ini.fiocruz.br) uma carta para a Coordenação Curso 
solicitando o cancelamento da matrícula. 

21.1. Não será permitido o trancamento de matrícula.  

 

VII. Titulação 

22. O aluno que terminar o curso receberá o certificado de conclusão de Curso de 
Qualificação Profissional em Farmácia Hospitalar.  

22.1. Para a obtenção do Certificado de Conclusão do Curso o aluno deverá:  

22.1.1. Cursar com aproveitamento todos os módulos do curso (segundo os critérios de 
avaliação previamente estabelecidos ao final de cada módulo oferecido);   

22.1.2. Apresentar frequência mínima de 75% do total da carga horária em cada módulo;  

22.1.3. Obter aproveitamento acadêmico igual ou superior a 6,0 pontos (conceito mínimo 
C).  

 

VIII. Bolsas de Estudo e Hospedagem 

23.O INI não oferece bolsas de estudo.  

24.A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou 
países. 

 

IX. Disposições Finais 

25. O não atendimento aos requisitos dispostos neste edital ou a inexatidão das 
informações contidas em documentos apresentados, ainda que verificadas posteriormente, 
eliminarão o candidato desta seleção, anulando-se os atos decorrentes. 

26. Não haverá a obrigatoriedade do preenchimento de todas as vagas.  

http://www.sigaeps.fiocruz.br/
mailto:ensino@ini.fiocruz.br
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27. A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à 
disposição dos respectivos interessados para retirada, na Secretaria da Vice Direção de 
Ensino, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do Resultado Final 
da Seleção. Após esse prazo, os documentos restantes serão incinerados. 

28. Possíveis retificações do edital, alterações relativas a datas, local e horários serão 
divulgadas na Plataforma SIGA (www.sigaeps.fiocruz.br). 

29. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

X. Informações  

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas-INI 
Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de Ensino do INI 
Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos 
Cep: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ 
Tele/FAX: (21) 3865-9581 
e-mail: ensino@ini.fiocruz.br  
Horário de atendimento ao público: das 9 às 16h 
Homepage: www.ini.fiocruz.br   
             

XI. Calendário 

 

EVENTOS DATAS OBSERVAÇÃO 

DIVULGAÇÃO DA CHAMADA 
PÚBLICA 

08 de março de 2018 
Disponível em 
www.sigaeps.fiocruz.br 

INSCRIÇÃO 
08 a 29 de março de 

2018 
Local: Secretaria Acadêmica da 
Vice-Direção de Ensino/INI 

HOMOLOGAÇÃO DA 
INSCRIÇÃO (CONFERÊNCIA 
DA DOCUMENTAÇÃO 
ENTREGUE) 

6 de abril de 2018 
Disponível em: 
www.sigaepss.fiocruz.br 

SELEÇÃO 9 a 12 de abril de 2018                    -------- 

RESULTADO 13 de abril de 2018 
Disponível em: 
www.sigaeps.fiocruz.br 

MATRÍCULA 
16 e 20 de abril de 

2018. 
Local: Secretaria Acadêmica da 
Vice-Direção de Ensino/INI 

RECLASSIFICAÇÃO  24 de abril de 2018 
Disponível em: 
www.sigaeps.fiocruz.br 

MATRÍCULA 
(RECLASSIFICAÇÃO)  

25 a 27 de abril de 
2018 

Local: Secretaria Acadêmica da 
Vice-Direção de Ensino/INI 

INÍCIO DO CURSO  04 de maio de 2018  A data poderá sofrer alteração.  

TÉRMINO DO CURSO 19 de outubro de 2018* *A data poderá sofrer alteração.  

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/
mailto:ensino@ini.fiocruz.br
http://www.ini.fiocruz.br/
http://www.sigaeps.fiocruz.br/
http://www.sigaepss.fiocruz.br/
http://www.sigaeps.fiocruz.br/
http://www.sigaeps.fiocruz.br/
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ANEXO A – SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTA DE INTENÇÃO 
(MÁXIMO DE 15 LINHAS (PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL) 
 
 
 
 

Eu, _______________________________________, CPF: ____________________, 

declaro para os devidos fins que sou candidato às vagas destinadas:  

(   ) aos profissionais do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI); 

(   ) aos profissionais com interesse em farmácia hospitalar; 

(   ) aos alunos que cursam o último ano de curso técnico da área da saúde.  

 

O meu interesse pelo curso de Qualificação Profissional em Farmácia Hospitalar é 

porque... 

 

 

 

 

 

Ao final deste curso espero...   

 

 

 

 

 

 

 

Data: 

 

Assinatura do candidato 
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ANEXO B -  DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

  

 

Local e data  

 

Eu, <NOME COMPLETO DO CANDIDATO>, declaro para os devidos fins, ter 

disponibilidade de 4 horas semanais presenciais para realização do Curso de 

Qualificação Profissional em Farmácia Hospitalar – 2018, no período previsto de 4 

de maio a 19 de outubro de 2018 (a data poderá sofrer alteração), ofertado pelo 

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas/Fiocruz.  

 

 

 

______________________________________________________________ 

<NOME COMPLETO DO CANDIDATO> 
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ANEXO C – MODELO DE CARTA DE LIBERAÇÃO 

 
 

CARTA DE LIBERAÇÃO 

 

Local e data  

 

Eu, <NOME COMPLETO DA CHEFIA IMEDIATA>, <CARGO DESEMPENHADO>, declaro 

para os devidos fins, que autorizo o candidato <NOME COMPLETO DO CANDIDATO> 

para frequentar o Curso de Qualificação Profissional em Farmácia Hospitalar – 2018, 

no período previsto de 4 de maio a 19 de outubro de 2018 (a data poderá sofrer 

alteração), ofertado pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas/Fiocruz e 

que exige disponibilidade de 4 horas semanais presenciais até a conclusão do mesmo.  

 

 

______________________________________________________________ 

<NOME COMPLETO DA CHEFIA IMEDIATA> 

(Assinatura, cargo e carimbo) 
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ANEXO D - PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO 

(GRU) 

 

 

GUIA PARA EMISSÃO DE GRU 

 

Acessar o seguinte link: 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp  

 

Instrução para preenchimento da Guia de recolhimento (GRU) 

Preencha os campos com os seguintes dados 

UG: 254492 

Gestão:25201 

Recolhimento Código: 28922-1 

Descrição do Recolhimento será preenchida automaticamente pelo sistema 

Número de referência: 

25449207- Outros Cursos Livres 

Competência: preencher o mês e o ano do pagamento. 

Vencimento: preencher com a data em que será efetuado o pagamento 

Contribuinte: CPF do candidato 

Nome: Nome do candidato 

Valor principal: (ver no item Inscrição/Matricula deste Edital) 

Valor Total: (ver no item Inscrição/Matricula deste Edital) 

 

 

Não preencher os campos DESCONTOS/ABATIMENTOS, OUTRAS DEDUÇÕES, 

MORA/MULTA, JUROS/ENCARGOS, OUTROS ACRÉSCIMOS. 

 

Após o preenchimento, clicar em emitir GRU. Serão emitidas duas vias: uma ficará 

com o banco 

e a outra o aluno deverá encaminhar de acordo com o item Documentos para a 

inscrição. 

 

 
 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp

