
CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL NO  

CUIDADO À PESSOA IDOSA – EPSJV/Fiocruz 

COORDENAÇÃO 

Daniel Groisman  

OBJETIVO 

Proporcionar a qualificação de trabalhadores para que possam atuar junto a pessoas idosas que necessitam de 

cuidados, na rede de serviços, na família e na comunidade, promovendo a qualidade de vida, a participação social e 

contribuindo para a defesa dos direitos da pessoa idosa. 

DESCRIÇÃO 

O curso se divide em duas fases, com carga horária total de 200 horas: 

1ª fase: Conhecimentos básicos sobre envelhecimento e cuidado através de aulas teóricas, oficinas, exercícios e 

visitas a instituições, com carga horária de 112 horas. 

2ª fase: Estágio curricular em serviços de cuidado à pessoa idosa, com carga horária de 88 horas.  

CLIENTELA 

Pessoas com ensino fundamental completo que atuem ou desejem atuar no desenvolvimento de atividades junto à 

população idosa. 

VAGAS 

30 (trinta). 

REGIME E DURAÇÃO 

De 30 de agosto a 06 de dezembro de 2017, com aulas as quartas e sextas das 8 às 17 horas.  

Obs: podem ocorrer mudanças nos dias do curso, durante o período de estágio curricular.  

INSCRIÇÃO 

De 03 de julho a 04 de agosto de 2017. Será realizada na Secretaria Escolar da EPSJV ou no site: 

www.sigaeps.fiocruz.br/inscricao. Os candidatos inscritos via internet deverão apresentar seus documentos à 

Secretaria Escolar até o último dia de inscrição. Obs: inscrições via fax somente serão permitidas para candidatos 

residentes em outros municípios e deverão ser confirmadas. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

• ficha de inscrição preenchida; carta de apresentação da instituição (se funcionário); cópia do certificado do Ensino Fundamental; 

cópia da carteira de identidade; cópia do CPF; cópia do comprovante de residência; 3 (três) fotos recentes 3x4;  questionário de 

perfil profissional preenchido, conforme modelo disponível na secretaria escolar da EPSJV ou no endereço: 

www.epsjv.fiocruz.br/upload/sescolar/questionariocidep17.pdf 

SELEÇÃO 

1. Análise da documentação fornecida pelo candidato. 2. Entrevistas em grupo para os pré-selecionados. Divulgação 

do calendário de entrevistas: 10 de agosto de 2017. Resultado final: 23 de agosto de 2017. Obs: Os candidatos não 

selecionados terão 60 (sessenta) dias após o resultado para a retirada de seus documentos.  

TITULAÇÃO 

Certificado de Atualização Profissional no Cuidado à Pessoa Idosa para o aluno que apresentar 75% de freqüência e 

média 6,0 de aproveitamento durante o curso.  

MAIS INFORMAÇÕES: 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio / Fiocruz 

Av. Brasil 4365 – Manguinhos -  Rio de Janeiro – RJ Cep 21040-360 

Tel: 21 3865-9865 / 9804 sescolar@epsjv.fiocruz.br          www.epsjv.fiocruz.br 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/inscricao
mailto:sescolar@epsjv.fiocruz.br

