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_________________________________________________________________________ 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DE DOULA  

_________________________________________________________________________ 

COORDENAÇÃO: 

Ana Cristina Reis (Lires/EPSJV) 

Fernanda do Nascimento Martins (Lires/EPSJV) 

Janaína Teresa Gentili Ferreira de Araújo (ADoulasRJ) 

Morgana Eneile Tavares de Almeida (ADoulasRJ) 

 

1- OBJETIVO 

Proporcionar a atualização profissional de Doulas, buscando aprimorar os conhecimentos e 

práticas desenvolvidas pelas/os trabalhadoras/es para atuação na família, na comunidade e 

na rede de serviços de saúde, garantindo a autonomia, promovendo a qualidade de vida, a 

participação social e contribuindo para a defesa dos direitos deste segmento populacional. 

 

2 - DESCRIÇÃO: 

O curso tem carga horária de 120 horas, referentes às aulas teórico-práticas, distribuídas em 

4 unidades. Nas quais são articulados diversos saberes, visando a discussão a prática 

profissional, tendo como cerne o planejamento e a reflexão continuada individual e coletiva 

da Doula. As aulas serão realizadas de forma concentrada, presenciais, incluindo, ainda, 

atividades de integração com demais unidades da FIOCRUZ. 

 

 

3 - PÚBLICO ALVO: 

Doulas já formadas em cursos de doulagem, com escolaridade mínima de nível médio 

completo, atuantes no desenvolvimento de atividades de auxílio físico, informacional, 

emocional junto a gestantes, parturientes e/ou puérperas. A certificação deve ser 

reconhecida pela Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro (ADoulasRJ). 

 

4 - Nº DE VAGAS: 

30 (trinta) vagas. 

 

5 - CARGA HORÁRIA: 

120 horas 
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6 - REGIME E DURAÇÃO: 

Data de início: 22/06/2022  

Data de término: 13/10/2022  

Realização: Quartas e Quintas (presencialmente)  

Horário: 16:00h às 19:00h  

Carga horária semanal: 8 horas (sendo 6 horas de atividades síncronas e 2 horas de 

assíncronas). 

 

7.PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção se constituirá de duas etapas. 

A primeira refere-se a dos documentos daqueles que finalizarem todo o processo de 

inscrição, incluindo o envio da documentação solicitada.  

A segunda etapa refere-se à realização de entrevistas, no Zoom.  

Serão convocados para a entrevista para até duas vezes o número de vagas ofertadas, ou 

seja, até 60 candidatos.  

Serão considerados como critérios: a disponibilidade do candidato, a sua inserção no campo 

da doulagem, levando em consideração a avaliação as documentações, a carta de intenção e 

a entrevista. Para garantir lisura no processo, tanto na primeira etapa, quando na segunda, o 

processo será conduzido por dupla de avaliadores.  

 

Inscrições e Envio de Documentos pelos respectivos sistemas: 09 a 29 de maio de 2022 .  

Live para dúvidas e esclarecimentos do processo seletivo no Youtube da EPSJV: 11 de 

maio de 2022 .  

Análise da documentação fornecida pelo candidato: 30 de maio a 03 de junho 

 

8- INSCRIÇÕES: 

De 09/05/2022 a 29/05/2022.  

Os(as) interessados(as) deverão fazer o cadastro em dois endereços eletrônicos para a 

realização da inscrição:  

 1° Cadastro no sistema de inscrições na Fiocruz no site: 

www.sigaeps.fiocruz.br/inscricao  

 

 2° Envio da documentação obrigatória para o sistema de documentações no link: 

http://www.sead.epsjv.fiocruz.br/login  

 

 

 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/inscricao
http://www.sead.epsjv.fiocruz.br/login
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OBSERVAÇÕES: 

É necessário realizar as duas etapas para a confirmação da inscrição, pois não haverá o 

recebimento presencial de documentos. • O preenchimento do Formulário Eletrônico de 

Inscrição não significa que a inscrição para seleção do curso tenha sido efetivada. A 

inscrição será efetivada através do envio da documentação exigida 

www.sead.epsjv.fiocruz.br/login. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

• Curriculum Vitae*  

• Carta de intenção do candidato*  

• Certificado do Ensino Médio*  

• Certificado de formação de doulas validado pela AdoulasRJ*  

• Comprovante de inscrição*(Formulário de Inscrição)  

• Carta de integração em movimento social 

 

*Documentação obrigatória. 

 

Divulgação das selecionadas para a entrevista: 03/06/2022 

 

Entrevistas: 06/06/2022 a 10/06/2022– através da plataforma Zoom. 

 

O resultado final será composto da média ponderada entre a análise da documentação (60%) 

e da entrevista (40%), dispondo as inscrições em ordem decrescente onde as primeiras 30 

colocadas estão aptas para a matrícula imediata e as demais configuram a lista de espera, 

caso haja desistências. 

Resultado Final: 13/06/2022 – no site da EPSJV 

 

 

9 - MATRÍCULA: 

Envio da documentação para a matrícula – 14/06/2022 a 20/06/2022 pelo SEAD no 

endereço: http://www.sead.epsjv.fiocruz.br/login. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA: 

• Carteira de identidade (frente e verso)*  

• CPF*  

• Comprovante de Residência*  

http://www.sead.epsjv.fiocruz.br/login
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*Documentação obrigatória. 

 

OBSERVAÇÕES: 

No início das aulas serão solicitadas 02(duas) fotos 3x4 atuais. 

 

10 – TITULAÇÃO: 

Certificado de Atualização Profissional de Doula para os alunos que apresentarem 75% de 

frequência e média 6,0 de aproveitamento durante o curso. 

 

11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação dos alunos será feita ao longo do curso através elaboração de produtos por 

unidade, realizados individualmente ou em grupo. Ao final, a/o aluna/o deverá apresentar 

um portfólio das atividades desenvolvidas, incluso um diário de campo das suas práticas. A 

realização do curso viabilizará um certificado de Atualização Profissional (120h).  
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12 - CRONOGRAMA: 

ETAPA PERÍODO 

Inscrição 09/05 a 29/05/2022 

Live para dúvidas e esclarecimentos do 

processo seletivo  

11/05/2022, às 17:30h, no Youtube da 

EPSJV 

Análise da documentação fornecida pelo 

candidato 
30/05 a 03/06/2022 

Divulgação dos candidatos(as) 

selecionados(as) para a entrevista com o 

calendário 

03/06/2022, no site da EPSJV 

Realização das entrevistas 06/06 a 10/06/2022, na plataforma Zoom 

Resultado final 13/06/2022, no site da EPSJV 

Envio da documentação para a matrícula 14 a 20/06/2022 

Início das aulas 21/06/2022 

Término das aulas 13/10/2022 

 

13- INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Curso é gratuito 

 Modalidade: Presencial 

 

14 - DAS NORMAS COMPLEMENTARES  

A Vice Direção de Ensino e Informação reservam-se o direito de alterar o calendário do 

curso mediante solicitação da Coordenação, de acordo com as circunstâncias que assim o 

justifique, dando ciência aos interessados no portal www.epsjv.fiocruz.br e no endereço 

eletrônico www.processoseletivo.epsjv.fiocruz.br 

Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela Vice 

Direção de Ensino e Informação e encaminhados para decisão da Direção na EPSJV. 

 

14- PARA OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Campus Fiocruz 

Secretaria Escolar 

email: secesc.epsjv@fiocruz.br 

Telefone:(21)3865-9865/9801/9805/9800 

Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - RJ - CEP:21045-360 

 

http://www.processoseletivo.epsjv.fiocruz.br/
mailto:secesc.epsjv@fiocruz.br

