
                                 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO  

EM MAMOGRAFIA 2023 

1.  PROCESSO SELETIVO 

O presente processo seletivo está aberto a qualquer pessoa que apresente, como escolaridade 

mínima, o certificado de conclusão do curso técnico. A prioridade inicial na oferta das vagas será para 

os candidatos que estiverem em atividade na área da Radiologia, na rede pública ou privada, e que esteja 

com o registro no Conselho Profissional (CRTR) ativo. 

2. OBJETIVO 

Especializar profissionais Técnicos em Radiologia na área de Mamografia com a finalidade de 

atender as demandas nacionais de profissionais nesta área, em especial na rede pública de atendimento 

à população, com ênfase nos riscos ocupacionais, na saúde coletiva e na política de atenção básica a 

mulheres na prevenção do câncer de mama. A ideia é capacitar os trabalhadores para atender à crescente 

demanda dos serviços de imagem, sua organização e a sua adequação às normas e recomendações 

vigentes no país. 

 

3. A QUEM SE DESTINA 

A especialização se destina as profissionais Técnicas em Radiologia e que desejam se 

especializar em mamografia e que atuem em Serviços de Diagnóstico por Imagem. O curso se destina 

às trabalhadoras que estiverem em atividade nessa especialidade. 

 

4. NÚMERO DE VAGAS 

O processo seletivo será composto pelas etapas de análise de currículo (Tabela 1), análise da 

carta de intenção e entrevista (Tabela 2). Serão ofertadas 20 (vinte) vagas neste curso, exclusivamente 

para a turma de 2023. 

     

 



5.    DESCRIÇÃO 

O curso está dividido em 7 (sete) eixos, que trabalham efetivamente com os temas de políticas 

de saúde pública; saúde da mulher; ética; anatomia e fisiologia da mama; saúde do trabalhador e; 

sistemas e gerenciamento para a qualidade, além de parte da carga horária estar disponível para 

elaboração do trabalho de conclusão de curso. Além disso, o curso contará ainda com um estágio 

supervisionado em instituições de saúde que realizam exames de mamografia. 

 

6. INSCRIÇÃO 

A inscrição para o processo seletivo será realizada presencialmente na Secretaria Escolar da 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venancio e deverá ser realizada pelo candidato, entre os dias 13 e 

24 de março de 2023. Para validar sua inscrição no processo seletivo, o candidato deverá trazer os 

seguintes documentos: 

a) Formulário de Inscrição impresso e assinado , disponível na plataforma sigaeps.fiocruz.br 

– Inscrição – Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – Curso de Especialização 

técnica de Nível Médio em Mamografia; 

b) Carta de intenção em relação ao curso; 

c) Curriculum Vitae atualizado; 

d) Cópia dos documentos comprobatórios (cursos, congressos, simpósios e tempo de atuação); 

e) Cópia do RG frente e verso; 

f) Cópia do CPF, caso não conste no RG; 

g) Cópia do certificado de conclusão do curso técnico em Radiologia (frente e verso na mesma 

folha); 

h) Cópia do comprovante de residência atual; 

i) Cópia da cédula de identidade profissional (carteirinha do CRTR) ou Certidão de 

Regularidade (dentro do prazo de validade).  

  7. AVALIAÇÃO GERAL 

Este Processo Seletivo será realizado em 02 etapas: a) avaliação do currículo, conforme a Tabela 

1 e; b) entrevista e avaliação carta de apresentação/intenção, conforme a Tabela 2. 

Na etapa de análise dos currículos, os candidatos serão classificados em ordem crescente, de 

acordo com a pontuação disposta na Tabela 01. Os primeiros 25 (vinte e cinco) candidatos, estarão aptos 

para a segunda etapa. Esta etapa será realizada entre os dias 27 a 31 de março de 2023. Em caso de 

empate nesta primeira etapa, todos os candidatos empatados serão entrevistados. 



Na etapa de entrevista e análise da carta de intenção, a pontuação será somada a etapa anterior. 

Ao final das duas etapas, persistindo o empate, o critério de desempate será o maior tempo de atuação 

como profissional da Radiologia. As entrevistas serão realizadas 10:00 às 16:00h, no 1º andar da Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, na sala 119 (LABMAN). 

O calendário de entrevistas será divulgado no site da EPSJV e na plataforma sigaeps.fiocruz.br, 

no dia 03 de abril de 2023. 

Esta etapa ocorrerá nos dias 5, 6 e 11, 12, e 13 de abril de 2023 

É de inteira responsabilidade do candidato a veracidade das informações apresentadas. 

8. CRITÉRIO DE CLASSIFCAÇÃO 

Os candidatos serão classificados em ordem crescente, a partir da pontuação final (etapa 1 e 2) 

conforme a pontuação das tabelas em anexo. Os primeiros 20 (vinte) colocados estarão aprovados para 

efetuar matrícula na turma de 2023. 

 TABELA 1 – PONTUAÇÃO ETAPA 1: ANÁLISE DE CURRÍCULO. 

Títulos 
Pontos por 

título 
Total de títulos 

Total 

de 

pontos 

Cursos de 

Atualização em 

área correlata 

2 3 6 

Curso de 

Especialização na 

área de radiologia 

3 2 
 

6 

Simpósios, 

congressos e feiras 

na área de 

Radiologia 

1 5 5 

Tempo de atuação 

na Radiologia 
1 (por ano) 3 3 

  Subtotal 20 

 

TABELA 2 – PONTUAÇÃO ETAPA 2: ENTREVISTA E CARTA DE INTENÇÃO. 



 Pontuação máxima 

Entrevista com o candidato 10 

Análise da carta de intenção 10 

Subtotal 20 

Pontuação total  

(etapas 1 e 2) 
40 

 

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado do processo de seleção será divulgado no site da escola pela Secretaria Escolar da 

EPSJV/FIOCRUZ no dia 20 de abril de 2023.       

     10. REGIME E DURAÇÃO 

O curso (teórico) será realizado de 03 de maio de 2023 à 30 de novembro de 2023, às quartas e 

quintas-feiras, de 8 as 17 horas, totalizando uma carga horária de 360 horas, sendo 60 horas de estágio 

obrigatório, após o período teórico. 

 

CRONOGRAMA MAMOGRAFIA 2023 

ETAPA PERÍODO 

Inscrição 13 a 24 de março de 2023 

Avaliação currículo e carta de intenção 27 a 31 de março de 2023 

Divulgação do calendário de entrevista 03 de abril de 2023 

Entrevistas 5, 6 e 11, 12 e 13 de abril 2023 

Resultado 20 de abril de 2023 

Início das aulas 03 de maio de 2023 

Término das aulas Novembro de 2023 

 

11.PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DOS EGRESSOS DO CURSO 

Os profissionais concluintes deste curso de especialização terão habilidades técnicas para realizar 

procedimentos de obtenção de imagens mamográficas com qualidade, de forma a ajudar no diagnóstico 

preciso e precoce para o câncer de mama. Este profissional também estará capacitado para desenvolver 

ações, que de alguma forma possam ajudar na prevenção e controle da doença, bem como participar 

efetivamente nas políticas públicas, conscientizando a população feminina e masculina da necessidade 

e importância do exame. 

 



12. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação dos alunos será realizada por Eixo, com entrega de trabalhos escritos, tendo como 

objetivo colaborar com o desenvolvimento do TCC, e de acordo com os critérios adotados pela 

Coordenação. O aluno será considerado aprovado se obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis) em cada 

Eixo, inclusive no TCC, e obtiver o mínimo de 75% de frequência nas aulas teóricas. 

Após aprovação em todas as disciplinas o aluno realizará seu estágio, sendo obrigatória a 

frequência de 100% e apresentar a declaração de conclusão de estágio com o total da carga horária do 

estágio. 

 

        13. CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO 

Será conferido certificado de conclusão mediante frequência mínima de 75% das aulas e 

atenderem aos critérios de avaliação de aprendizagem, conforme item 12. 

 

14. NORMAS COMPLEMENTARES 

Não haverá segunda chamada para a entrevista, sob qualquer hipótese ou alegação. Em caso de 

falta na etapa de entrevista, o candidato será automaticamente desclassificado do processo de seleção. 

É de inteira responsabilidade do candidato a veracidade das informações inseridas na ficha de 

inscrição e dos documentos apresentados, bem como a conferência antes do envio. 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo reserva-se no direito de alterar o calendário, 

diante das circunstâncias que assim o justifique, dado ciência aos interessados no local de inscrição e no 

portal da EPSJV: www.epsjv.fiocruz.br. 

 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2023. 

Coordenação 

 

2023 

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

