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_________________________________________________________________________ 

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL  

_________________________________________________________________________ 

COORDENAÇÃO: 

Nina Isabel Soalheiro dos Santos Prata 

Denis Petuco 

Marise de Leão Ramôa 

João Roberto Maia da Cruz 

1- OBJETIVO 

Formar profissionais de nível médio em saúde mental capazes de compreender e refletir 

criticamente sobre as redes e instituições de saúde mental e atuar nas equipes de saúde 

junto ao paciente, à família e na comunidade. 

 

2 – DESCRIÇÃO 

Profissional que tenha concluído o ensino médio, que esteja atuando na rede publica ou que 

tenha interesse em atuar nos serviços de saúde. A seleção dos inscritos será realizada por 

meio de análise do curriculo e da carta de intenção. 

 

3 - PÚBLICO ALVO: 

Trabalhadores de Nível Médio da área da saúde. 

 

4 - Nº DE VAGAS: 

30 (trinta) vagas. 

 

5 - CARGA HORÁRIA: 

300 horas 

 

6 - REGIME E DURAÇÃO: 

Data de início: 02/08/2022  

Data de término: 15/12/2022  

Realização: Terças (virtual) e Quintas (presencial)  

Horário: 8:00h às 17:00 horas  
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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.  

 

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

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

 

8- INSCRIÇÕES: 

De 09/06/2022 a 29/06/2022.  

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  

 

 

OBSERVAÇÕES: 

É necessário realizar as duas etapas para a confirmação da inscrição. 

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: 

• Comprovante de inscrição (Formulário de Inscrição) 

• Carta de intenção do candidato 

• Curriculo 

• Carta de liberação da chefia (não é obrigatório)  

• Copia do Certificado do Ensino Médio (frente e verso) 

• Copia do RG (frente e verso) 

• Copia do CPF 

• 1 foto 3x4 

 

 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/inscricao
http://www.sead.epsjv.fiocruz.br/login
http://www.sead.epsjv.fiocruz.br/login
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Análise da documentação fornecida pelo candidato: 30/06/2022 a 03/07/2022 

Divulgação dos candidatos selecionados para a entrevista: 04/07/2022  

Entrevistas: 11 a 15/07/2022 – através da plataforma Zoom. 

Resultado Final: 22/07/2022 – no site da EPSJV 

 

OBSERVAÇÕES: 

No início das aulas será solicitada comprovante de residência. 

 

9 – TITULAÇÃO: 

Certificado de conclusão do curso de qualificação em Saúde Mental para os alunos que 

obtiverem 75% de frequência no curso, conforme estabelecido no regulamento e média 6,0 

de aproveitamento durante o curso. 

 

10 - CRONOGRAMA: 

ETAPA PERÍODO 

Inscrição 09/06 a 29/06/2022 

Análise da documentação fornecida pelo 

candidato 
30/06 a 03/07/2022 

Divulgação dos candidatos(as) 

selecionados(as) para a entrevista com o 

calendário 

04/07/2022, no site da EPSJV 

Realização das entrevistas 11/07 a 15/07/2022, na plataforma Zoom 

Resultado final 22/07/2022, no site da EPSJV 

Início das aulas 02/08/2022 

Término das aulas 15/12/2022 

 

11- INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 Curso é gratuito 

 Modalidade: Presencial 

 

12 - 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  

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. 
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13- PARA OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Campus Fiocruz 

Secretaria Escolar 

email: secesc.epsjv@fiocruz.br 

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

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

 

mailto:secesc.epsjv@fiocruz.br

