EDITAL
CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE NA MODALIDADE PRESENCIAL
Parceria Institucional
Coordenação Geral: Luciano Medeiros de Toledo
Coordenação Adjunta: Jussara Rafael Ângelo
Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e Qualificação Profissional: pseletivo@ensp.fiocruz.br
Rio de Janeiro, 04 de abril de 2017.
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com os
municípios da região Leste do estado do Rio de Janeiro tornam públicas, por meio deste instrumento de divulgação,
as normas para o processo de seleção para as vagas de alunos do Curso de Qualificação Profissional Capacitação
em Vigilância em Saúde na Atenção Básica Magé, Guapimirim e Cachoeira de Macacú 2017, na modalidade
presencial, oferecido pelo Laboratório de Monitoramento Epidemiológico de Grandes Empreendimentos
(LabMep/DENSP/ENSP/Fiocruz).

1. OBJETIVO GERAL
 Qualificar gestores e profissionais que atuam nas ações de Vigilância em Saúde e na Atenção Básica, em
nível municipal, com vistas a contribuir para o aperfeiçoamento do processo de trabalho na área de
vigilância em saúde;
1.1 Objetivos Específicos


Desenvolver o raciocínio epidemiológico aplicado às ações de vigilância, prevenção e controle de doenças
e agravos de importância para a Saúde Pública;



Contribuir para que os profissionais dos serviços de saúde desenvolvam competências no campo da
Vigilância em Saúde, centradas nas condições de vida, saúde e seus determinantes, promoção da saúde e
aumento das capacidades de resposta das comunidades e dos grupos sociais;



Potencializar as capacidades investigativas dos profissionais dos serviços de saúde do nível municipal do
ponto de vista metodológico, instrumentalizando-os no sentido de desenvolverem reflexões
sistematizadas sobre as questões e problemas de saúde a serem enfrentados nos seus cotidianos
profissionais;



Potencializar a Educação Permanente e em Serviço com os aportes das tecnologias de Educação a
Distância.

2. PERFIL DO CANDIDATO E PRÉ-REQUISITO
O Curso é direcionado aos profissionais de nível superior e médio da área de Vigilância em Saúde e Atenção Básica.
Seu conteúdo busca articular conceitos e práticas da vigilância em saúde e atenção básica, na dimensão
territorial/local. Os candidatos ao curso devem atuar nos municípios pertencentes à região Leste do estado do Rio
de Janeiro, área de abrangência do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ), a saber: Magé,
Guapimirim e Cachoeiras de Macacú.

3. DESCRIÇÃO DO CURSO
A estrutura curricular será baseada em quatro unidades de aprendizagem:
Unidade de aprendizagem 1 – Mapa teórico-conceitual da Vigilância em Saúde (32h presencial):
Principais aspectos teóricos-conceituais da Vigilância em Saúde e sua relação com a Atenção Básica. Em uma
perspectiva construtivista e sociointeracionista, a presente unidade de estudo visa à reflexão crítica da realidade
vivida para a sua transformação. Nos momentos a distância serão priorizadas leituras específicas, avaliadas em
forma de estudos dirigidos utilizando a ferramenta “fórum”. Para a realização dos estudos dirigidos haverá o
suporte de tutores com acompanhamento semanal de cada estudante
Unidade de aprendizagem 2 – Construindo uma pauta de problemas para a Vigilância em Saúde (48h presencial):
Realização de oficinas em subgrupos, com a seleção prévia de situações problemas, desenvolvidas em conjunto
(docentes, tutores e alunos), onde os profissionais serão estimulados a desenvolver a construção de uma pauta de
problemas de relevância às ações de Vigilância em Saúde e a pensarem em propostas de intervenção. Será realizada
também uma caminhada transversal. A proposta é estimular o debate para articulação entre as ações de Vigilância
em Saúde e Atenção Básica. Para o momento à distância, os estudantes, divididos em trio, irão receber um roteiro
para que, com base em sua realidade, possam elaborar um Plano de Ação Local.

Unidade de aprendizagem 3 – Seminários de Projetos de Intervenção Local (24h presencial):
Apresentação do trabalho construído na Unidade de Aprendizagem 3 (UA 3) com base nos aspectos conceituais
abordados até o momento no curso e nas vivências da realidade de cada município/localidade. O trabalho consiste
nas seguintes etapas: identificação, seleção e caracterização do problema; territorialização, análise da situação de
saúde, e a elaboração de estratégias de intervenção relacionadas as ações de vigilância em saúde. Por fim, o
momento a distância privilegiará a leitura e discussões sobre a educação popular, educação permanente em saúde
e a formação de agentes mobilizadores (conteúdos da próxima unidade).
Unidade de aprendizagem 4 – Formação de Mobilizadores (16h presencial):
O foco central dessa Unidade é a instrumentalização dos estudantes, objetivando sua posterior atuação como
mobilizadores da proposta do curso em suas realidades municipais. A unidade contará com a realização de
dinâmicas e trabalhos em grupos discutindo os temas da Educação Permanente em Saúde e Educação Popular.
Tutoria:
Para acompanhar a proposta pedagógica, o curso contará também com tutores. A Tutoria/orientação da
aprendizagem irá desempenhar um papel fundamental na mediação entre o material didático oferecido pelo curso
e o contexto concreto no qual o aluno desenvolve sua relação de construção do conhecimento. Sendo também
fundamental para ajudar na elaboração dos trabalhos finais. Os tutores acompanharão os momentos presenciais

de aula e farão acompanhamento virtual nos períodos nos quais não houver aula presencial, através de Plataforma
Online de Aprendizagem.
O tutor coloca-se à disposição do aluno para, junto com ele, retraduzir os conteúdos da maneira mais
próxima possível das experiências concretas deste, de seus acúmulos teóricos e práticos, e dos desafios com que
se defronta em seu cotidiano. O tutor atua como facilitador da aprendizagem fornecendo e trocando informações
que possibilitem ao profissional organizar seu Trabalho Final e apreender os principais conteúdos do curso. O Curso
prevê dois tutores por turma, assim cada tutor acompanhará cerca de 12 alunos. O projeto prevê uma política de
formação permanente para os tutores, visando a qualificação e a integração no projeto pedagógico. Estão previstos
encontros dos Tutores com os Coordenadores do Curso para discussões e encaminhamentos referentes à prática
educativa. O perfil do tutor será de profissionais com formação e prática profissional no campo da Vigilância em
Saúde e/ou na Atenção Básica.
O ambiente virtual:
Para os momentos à distância será criada uma comunidade virtual através da plataforma moodle
(desenvolvido pelo departamento de Ensino à distância – EAD, ENSP/FIOCRUZ) que servirá de ferramenta de
interação entre docentes/profissionais/tutores, através dos links de fóruns de discussão e de notícias, biblioteca
virtual, chats, envio de atividades e documentos colaborativos.
O acompanhamento virtual será desenvolvido com base no monitoramento semanal das seguintes
funcionalidades presentes no campus virtual: participação nos fóruns e chats, acessos à biblioteca, postagem de
atividades e material didático. O monitoramento da utilização da Comunidade Virtual do Curso pelos tutores e
docentes permitirá acompanhar o desempenho dos profissionais no processo de desenvolvimento do Curso e, nos
casos necessários, entrar em contato com os alunos/docentes para verificar eventuais dificuldades de acesso e
estimular a utilização da ferramenta de aprendizagem.

4. VAGAS
Serão ofertadas 30 (trinta) vagas.
4.1 Deverão ser selecionados 20% (vinte por cento) de candidatos a mais que o número de vagas ofertadas, na
condição de SUPLENTES, para o caso de algum candidato inicialmente indicado não atender satisfatoriamente aos
requisitos previstos, assegurando que todas as vagas sejam preenchidas.
4.2 Os candidatos selecionados como suplentes, desde já, têm ciência de que somente serão convocados de acordo
com a respectiva ordem de classificação e diante da vacância dentre os candidatos titulares.
5. REGIME E DURAÇÃO
O curso será realizado na modalidade presencial, com atividades de concentração e dispersão, totalizando 120
(cento e vinte) horas, sendo 96 (noventa e seis) horas com atividades presenciais e 24 (vinte e quatro) horas a
distância.
Início: 13/06/2017
Horário do curso: 09hs às 17hs
Término: 20/09/2017

LOCAL DE REALIZAÇÃO:




Unidades de Aprendizagem 1 e 4 – Sede do Conselho Municipal de Saúde – Estrada do Bananal, nº 2340 –
Bananal – Guapimirim
Unidade de Aprendizagem 2 – Auditório da prefeitura municipal de Cachoeiras de Macacu – Rua Oswaldo
Aranha, nº 6 – Centro – Cachoeiras de Macacu
Unidade de Aprendizagem 3 – Auditório do Hospital Municipal de Magé – Rua Pio Doze, nº 81 – Centro –
Magé

6. INSCRIÇÃO
Período: 04/04/2017 a 04/05/2017
6.1 REGRAS E CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÕES
ANTES DE EFETUAR O PEDIDO DE INSCRIÇÃO ON-LINE (formulário eletrônico de inscrição) E A POSTAGEM DA
DOCUMENTAÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ NECESSARIAMENTE CONHECER TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE EDITAL
E SE CERTIFICAR DE EFETIVAMENTE PREENCHER TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS.
6.1.1 A documentação deverá ser entregue de duas formas:


Pessoalmente, no Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e Qualificação Profissional, localizado na Rua
Leopoldo Bulhões, 1480, Edifício Joaquim Alberto Cardoso de Mello, 1º andar, sala 105, Manguinhos - Rio
de Janeiro – RJ, no horário de 8h30min às 16h30min, Informando no envelope: inscrição/ “Curso de
Qualificação Profissional Capacitação em Vigilância em Saúde na Atenção Básica Magé, Guapimirim e
Cachoeira de Macacú 2017.
Ou



Via correios/ SEDEX, Informando no envelope: inscrição/Curso de Qualificação Profissional Capacitação em
Vigilância em Saúde na Atenção Básica Magé, Guapimirim e Cachoeira de Macacú 2017, juntamente com
os itens listados abaixo:

- Formulário Eletrônico de Inscrição assinado;
- Curriculum vitae atualizado;
- Carta de Intenção elaborada pelo candidato, explicando o interesse em participar do curso, em até duas páginas.
6.1.2 Todos os campos do formulário eletrônico de inscrição SIGAEPS (www.sigaeps.fiocruz.br) são de
preenchimento obrigatório;
6.1.3 A ENSP/FIOCRUZ não se responsabilizará por inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados;
6.1.4 O candidato, ao enviar a documentação requerida, responsabilizar-se-á pela veracidade de todas as
informações postadas;

6.1.5 É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação das inscrições homologadas e nãohomologadas. Entende-se por inscrição homologada aquela que, após analisada, está em conformidade com os
documentos exigidos no Edital;
6.1.6 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de comunicados referentes a este
processo seletivo no site da Plataforma SIGAEPS (www.sigaeps.fiocruz.br) link Inscrição;
6.1.7 Somente será possível imprimir o formulário de inscrição até o último dia de inscrição. O link de inscrição será
encerrado às 23h59min do dia 04/05/2017, após esse horário não é mais possível imprimir os mesmos;
6.1.8 Para que sua inscrição seja homologada é necessário que a data de envio de toda documentação exigida seja
até o dia 05/05/2017. Inscrições com documentação incompleta ou enviadas após o dia 05/05/2017 não serão
aceitas. Será disponibilizada no SIGAEPS (www.sigaeps.fiocruz.br - link inscrição) a relação com os nomes dos
candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não serão fornecidas informações por telefone;
6.1.9 Não serão aceitas inscrições fora do período e horários estabelecidos, quaisquer que sejam as razões
alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado;
6.1.10 As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca.

7. SELEÇÃO
7.1 A seleção dos alunos será realizada de 23/05/2017 a 25/05/2017 e dela constará a análise de Curriculum vitae
e da carta de intenção.
7.1.2 O resultado da seleção será afixado no dia 29/05/2017 no mural do Serviço de Gestão Acadêmica lato Sensu
e Qualificação Profissional, localizado no 1º andar do Edifício Joaquim Alberto Cardoso de Mello, sala 105 e
divulgado na Plataforma SIGAEPS (www.sigaeps.fiocruz.br) a partir das 14 horas. Não serão fornecidas informações
por telefone.
7.2 O candidato que se julgar prejudicado, após a divulgação do resultado da seleção do processo seletivo, poderá
recorrer através de solicitação de recurso dirigido à Comissão de Seleção do curso. O recurso deverá ser individual
e devidamente fundamentado com a indicação precisa dos motivos em que o candidato se julgar prejudicado. Caso
haja anulação de alguma questão, os pontos destinados a mesma serão atribuídos a todos os candidatos
indistintamente;
7.2.1 As solicitações de recurso serão aceitas no dia 30/05/2017 e deverão ser encaminhadas para o e-mail:
recurso2017@ensp.fiocruz.br
7.3 O resultado Final da seleção será afixado no mural do Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e Qualificação
Profissional, localizado no 1º andar do Edifício Joaquim Alberto Cardoso de Mello, sala 105, no dia 02/06/2017 após
às 14 horas, e divulgado na Plataforma SIGAEPS (www.sigaeps.fiocruz.br). Não serão fornecidas informações por
telefone;

OBSERVAÇÃO:
A documentação encaminhada pelos candidatos não selecionados poderá ser retirada pelos mesmos ou por
representante formalmente autorizado, no Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e Qualificação Profissional, no
prazo de até 03 (três) meses após a publicação do resultado final da seleção objeto deste instrumento de
divulgação, mediante prévio agendamento pelo e-mail pseletivo@ensp.fiocruz.br. A partir deste período os
documentos serão destruídos.
8. MATRÍCULA
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula pessoalmente, no dia 05/06/2017 a 07/06/2017, no
Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e Qualificação Profissional, Rua Leopoldo Bulhões, 1480, Edifício Joaquim
Alberto Cardoso de Mello, 1º andar, sala 105, Manguinhos - Rio de Janeiro – RJ, no horário de 8h30min às 16h30min,
Informando no envelope: Matrícula/ Curso de Qualificação Profissional Capacitação em Vigilância em Saúde na
Atenção Básica Magé, Guapimirim e Cachoeira de Macacú 2017".
- Fotocópia autenticada e legível do comprovante de escolaridade:


Para profissionais de nível médio:
- Fotocópia autenticada do certificado de conclusão do Ensino Médio (frente e verso na mesma folha);
- Cópia autenticada do Histórico Escolar;



Para profissionais de nível superior:
- Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha). Os candidatos
que ainda não possuem diploma de graduação deverão apresentar declaração de conclusão de curso,
informando data da colação de grau, JÁ REALIZADA, em papel timbrado, devidamente carimbada e
assinada. A data desta declaração não poderá ultrapassar o período de 02 (dois) anos anteriores à data de
divulgação do presente documento. Neste caso, será necessária a apresentação de declaração em que
também constem a Portaria de Reconhecimento do Curso e a data de sua publicação no Diário Oficial da
União. No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar cópia
autenticada de seu diploma devidamente revalidado no Brasil;

- Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade em que conste o campo naturalidade (frente e verso na
mesma folha);
- Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o número na carteira de
Identidade;
- Uma fotografia 3x4 recente;
- Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma de graduação;
- Termo de Compromisso (disponibilizado no período de matrícula);
- Termo de Autorização (disponibilizado no período de matrícula).

Nota: as fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca.

9. BOLSAS DE ESTUDO E HOSPEDAGEM
9.1 A ENSP não oferece bolsas de estudo;
9.2 A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou países.

10. TITULAÇÃO
10.1 A ENSP outorgará certificado de Formação Continuada em nível de Qualificação Profissional para os alunos que
cumprirem os requisitos do Regulamento de Ensino da ENSP;
10.2 O Certificado de Conclusão do Curso somente será emitido aos alunos egressos mediante a apresentação do
Certificado de conclusão de nível médio e histórico escolar. E para profissionais de nível superior, o Diploma de
graduação de acordo com o presente edital.

11. NORMAS GERAIS
11.1 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento do formulário eletrônico de
inscrição ou por prestação de declaração falsa;
11.2 A inscrição neste concurso expressa a concordância do candidato com os termos do presente edital;
11.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos e comunicados
referentes a este processo seletivo público, na Plataforma SIGAEPS (www.sigaeps.fiocruz.br);
11.4 Serão permitidas matrículas simultâneas em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e de Qualificação Profissional,
desde que não ocorram horários sobrepostos;
11.5 Serão autorizadas matrículas simultâneas em dois cursos de Qualificação Profissional desde que não ocorram
horários sobrepostos;
11.6 Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso;
11.7 A ENSP/Fiocruz se reserva no direito de corrigir eventuais erros neste edital.

12. ENDEREÇO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO/OUTRAS INFORMAÇÕES
Fundação Oswaldo Cruz
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e Qualificação Profissional
“CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA Magé,
Guapimirim e Cachoeira de Macacú - 2017
Rua Leopoldo Bulhões, 1480, Edifício Joaquim Alberto Cardoso de Mello, 1º andar, sala 105
21041-210 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ
Ligação gratuita: 0800-0230085
Tel.: (21) 2598-2318

E-mail: pseletivo@ensp.fiocruz.br
Horário de atendimento ao público: 8h30min às 16h30min
Homepage: http://www.ensp.fiocruz.br

13. CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Inscrição
Prazo final para Postagem e entrega dos documentos pessoalmente
Publicação da lista dos homologados
Seleção
Publicação do resultado da seleção
Recurso
Publicação do resultado final da seleção
Matrícula
INÍCIO DO CURSO

PERÍODO
04/04/2017 a 04/05/2017
05/05/2017
22/05/2017
23/05/2017 a 25/05/2017
29/05/2017
30/05/2017
02/06/2017
05/06/2017 a 07/06/2017
13/06/2017

OBSERVAÇÃO:
O cronograma poderá sofrer alterações no decorrer do curso, as quais serão publicadas no site
www.sigaeps.fiocruz.br

