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CHAMADA PÚBLICA 2014 
 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO “MANEJO E CONTROLE DAS LEISHMANIOSES”  
PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO 

Coordenação: Drª Eliame Mouta Confort 

 
A Vice‐Direção de Ensino do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas torna público, para conhecimento dos 
interessados, o calendário e as normas para a seleção de candidatos ao Curso de Atualização no Manejo e Controle das 
Leishmanioses, do Programa de Educação Profissional. 
 
Objetivo do curso:  
Oferecer informações atualizadas sobre aspectos clínicos, epidemiológicos, laboratoriais e medidas de prevenção e 
controle das Leishmanioses. 
 
Público Alvo 
Profissionais de saúde de nível médio que atuam na rede pública de saúde. 
 
Vagas 
Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas. 
 
Descrição do Curso 
O curso combinará aulas expositivas e debates sobre as seguintes temáticas:  

 Aspectos clínicos das leishmanioses tegumentar e visceral; 

 Diagnóstico laboratorial e imunológico das leishmanioses; 

 Leishmanioses em animais domésticos; 

 Epidemiologia e controle das leishmanioses, vigilância e serviços de informação.  
 
Critérios Avaliativos 
O aluno será avaliado com base nos seguintes aspectos: freqüência, participação nas atividades do curso e cumprimento 
dos prazos de entrega dos trabalhos solicitados durante e ao final do curso.  
 
Regime, Duração e Local de realização do curso 
O curso será desenvolvido de segunda à sexta‐feira, das 09:00 às 17:00 horas, com carga horária total de 40 horas. 
 
Início:  20/10/2014 
Término: 24/10/2011 
Local de realização do curso: Vice‐Direção de Ensino do INI 
 
Inscrição 
Período: Até 03/10/2014 
 
Documentação 

‐ Ficha de Inscrição do sigaeps (disponível no site www.sigaeps.fiocruz.br > Inscrição > Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas > Curso de Atualização no Manejo e Controle das Leishmanioses, a qual deverá ser impressa e assinada); 
- Curriculum vitae; 
‐ Diploma (frente e verso na mesma folha) ou declaração de conclusão de ensino médio (original e cópia); 
‐ Carteira de Identidade e CPF (original e cópia); 
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‐ Carta de encaminhamento da Instituição de origem; 

‐ Comprovante de depósito da Taxa de inscrição no valor de 10,00(dez reais), no  Banco  do  Brasil, Agência  4220‐X,  conta 
12.290‐4,  em  favor  do  Centro  de  Estudos  Eurico  Villela (CNPJ 09.523.902/0001‐87), NÃO SERÁ ACEITO DEPÓSITO POR 
ENVELOPE; 
 
OBSERVAÇÕES: 

 Estarão isentos da taxa de inscrição os candidatos servidores da FIOCRUZ e terceirizados CLT do INI. Sendo 
obrigatório enviar, juntamente com os demais documentos exigidos na inscrição, cópia do crachá funcional ou 
cópia de contracheque recente, identificando vínculo institucional. 

  Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. 
 
A documentação exigida deverá ser entregue, pessoalmente, na Secretaria Acadêmica da Vice‐Direção de Ensino do INI ou 
via correio, por Sedex, até o último dia de inscrição. 
 

Processo Seletivo 

Os alunos serão selecionados por análise da documentação enviada, particularmente do Curriculum Vitae. 
 
Resultado da seleção 
O resultado será divulgado no site www.sigaeps.fiocruz.br no dia 10/10/2014.  
 
Matrícula 
Período: 13 a 17/10/2014 
Valor do curso: R$ 80,00 (oitenta reais). 
 
Documentação:  
‐ Formulário de Matricula (será fornecido pela secretaria acadêmica); 

‐ Comprovante de depósito da Taxa de matrícula no valor de 80,00 (oitenta reais), no  Banco  do  Brasil, Agência  4220‐X,  
conta 12.290‐4,  em  favor  do  Centro  de  Estudos  Eurico  Villela (CNPJ 09.523.902/0001‐87), NÃO SERÁ ACEITO 
DEPÓSITO POR ENVELOPE;  
 
OBSERVAÇÕES: 

 Estarão isentos taxa de inscrição os candidatos servidores da FIOCRUZ e terceirizados CLT do INI. Sendo 
obrigatório enviar, juntamente com os demais documentos exigidos na inscrição, cópia do crachá funcional ou 
cópia de contracheque recente, identificando vínculo institucional. 

 
Bolsas de Estudo e Hospedagem 

 O INI não oferece bolsas de estudo. 

 A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou países. 
 
Titulação 
Para a obtenção do Certificado de Conclusão do Curso, o aluno deverá: (1) cursar com aproveitamento as atividades 

propostas no curso e (2) apresentar freqüência mínima de 75% do total da carga horária de todas as atividades propostas 

pelo curso.  

 
Endereço para envio da documentação/Outras informações 
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas‐INI 
Vice‐Direção de Ensino 
Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos 
Cep: 21040‐360 – Rio de Janeiro – RJ 
Tele/FAX: (21) 3865‐9581 
e‐mail: ensino@ini.fiocruz.br  
Horário de atendimento ao público: 9 às 16h 
Homepage: www.ini.fiocruz.br  


