CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE PRESENCIAL
Oferta ENSP – Regular - Anual
Coordenação: Gíssia Gomes Galvão
Célia Regina de Andrade
Serviço de Gestão Acadêmica: sigalato@ensp.fiocruz.br

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2015.
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
torna pública, por meio deste instrumento de divulgação, as Normas para o processo de seleção
para as vagas de alunos do CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 2016, na modalidade
presencial.
1. OBJETIVO DO CURSO
• Introduzir o aluno no campo da saúde coletiva e gerar competências gerais e específicas na área
da saúde pública para a sua atuação como sanitarista;
• Apresentar e refletir sobre conceitos estruturantes correspondentes às subáreas constitutivas da
saúde pública;
• Capacitar o aluno para a identificação de problemas prioritários na área da saúde, buscando
soluções criativas para os mesmos;
• Capacitar o aluno para aplicar técnicas e instrumentos adequados às características da situação
de saúde e do sistema de saúde brasileiro;
• Capacitar o aluno para obtenção de novos conhecimentos, através da prática da investigação
científica.
2. PERFIL DO CANDIDATO
Profissionais graduados ligados à área da saúde ou áreas afins.

3. DESCRIÇÃO DO CURSO

A estrutura curricular é constituída por cinco (5) blocos temáticos, sendo estes definidos como um
conjunto de saberes não disciplinares que conformam um determinado contexto explicativo e/ou
um dado recorte da realidade. Os blocos contêm os grandes temas que constituem os desafios e
perspectivas da Saúde Pública, tais como:
Bloco I: Introdução a Saúde Pública;
Bloco II: Epidemiologia & Saúde Pública;
Bloco III: Sistemas, Serviços e Prática de Saúde;
Bloco IV: Organização do Trabalho em Saúde: Vigilâncias em Saúde e Promoção da Saúde;
Bloco V: Metodologia de Pesquisa Social.
4. VAGAS
30 (trinta) vagas ofertadas.

5. REGIME E DURAÇÃO
O curso, com carga horária total de 690 horas, distribuídas da seguinte forma: 576 horas de aulas
presenciais e 114 horas para elaboração do TCC. As aulas serão ministradas as segundas e terçasfeiras, em horário integral.
Período do curso: 04/04/2016 a 31/08/2017, inclui:
- o período de aulas teóricas: de 04/04/2016 a 13/12/2016;
- o período de elaboração do TCC: de 04/04/2016 a 28/04/2017.
6. INSCRIÇÃO
As inscrições estarão abertas no período de 30/11/2015 a 25/01/2016. Os candidatos deverão
preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível nesta Plataforma SIGA
www.sigals.fiocruz.br / Inscrição / Modalidade – Presencial / Categoria – Especialização / Unidade –
Escola Nacional de Saúde Pública / Saúde Pública, o qual deverá ser impresso, assinado e
encaminhado, via Correios por SEDEX, juntamente com os documentos listados abaixo: (Informar
no envelope: “Inscrição - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA”).
- Formulário Eletrônico de Inscrição assinado;

- Curriculum vitae atualizado;
- Carta de Liberação da Instituição de Origem (quando houver vínculo institucional, independente do
regime de horário) na qual fique claro o interesse institucional em liberar o candidato. No caso de não
possuir vínculo, o candidato deverá informar por escrito através de uma carta de próprio punho;
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. O boleto bancário referente à taxa de inscrição
inclui a taxa de inscrição, no valor de R$50,00 (cinquenta reais) acrescido da taxa do BANCO para
emissão do boleto mais impostos. O boleto bancário será gerado após finalizar o preenchimento do
formulário eletrônico de inscrição disponível na Plataforma SIGA. Não será aceito comprovante de
pagamento no formato “agendamento de pagamento”.
São considerados isentos de pagamento da taxa de inscrição servidores federais de órgãos
vinculados ao Ministério da Saúde, que deverão enviar, juntamente com os demais documentos
exigidos na inscrição, fotocópia de contracheque recente identificando vínculo institucional e o
número de matrícula SIAPE.
Observação:
1. Todos os campos do formulário eletrônico de inscrição são de preenchimento obrigatório.
2. Manter, sob sua guarda uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, por
questões de segurança e para esclarecimentos eventuais de dúvidas.
3. O simples preenchimento da ficha de inscrição e o recolhimento da taxa de inscrição na
agência bancária não significam que a inscrição para a seleção do Curso tenha sido
efetivada. A efetivação será comprovada através do recebimento do crédito do pagamento
e do recebimento da documentação exigida.
4. Somente será possível imprimir o formulário de inscrição e boleto da taxa de inscrição até
o último dia de inscrição. O Sistema fecha à 23h59min do dia 25/01/2016, após esse
horário não é mais possível imprimir os mesmos.
5. Para que sua inscrição seja homologada é necessário que a data de postagem de toda
documentação exigida seja até o dia 26/01/2016. Inscrições com documentação
incompleta ou postada após o dia 26/01/2016 não serão aceitas. Será disponibilizada no
SIGA (link inscrição) a relação com os nomes dos candidatos cujas inscrições foram
homologadas. Não serão fornecidas informações por telefone.
6. Não serão aceitas inscrições fora do período e horários estabelecidos, quaisquer que sejam
as razões alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado.

7. As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca.

7. SELEÇÃO
Será realizada de 21/02/2016 a 18/03/2016 e dela constarão duas etapas:
1ª ETAPA:
Prova Escrita de caráter eliminatório, devendo o candidato alcançar a média 6,0 (seis) para se
classificar para a segunda fase da seleção.
Data da Prova: 21/02/2016 de 9h às 12h30
Local: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca na Rua Leopoldo Bulhões, 1480 –
Manguinhos.
Observação: Será necessária a apresentação de um documento de identidade com foto nesta
etapa; os candidatos deverão apresentar-se ao local com pelo menos uma hora de antecedência.
Não será permitido o ingresso do candidato a sala de realização da prova após o início.
A prova escrita trará trechos de textos selecionados e constará de questões voltadas para avaliar as
seguintes capacidades do aluno: (a) síntese de textos; (b) interpretação e relacionamento de
conceitos apresentados; (c) desenvolvimento de raciocínio lógico; (d) interpretação e análise de
dados e/ou de situação-problema apresentada; (e) reflexão crítica sobre a situação da saúde no
país, a partir da realidade vivida ou observada; (f) escrita clara e objetiva. Em função dos critérios
acima, não há indicação de bibliografia específica para a realização do concurso.

Divulgação do resultado da 1ª Etapa e convocação para 2ª etapa: 11/03/2016
O resultado será afixado no mural do Serviço de Gestão Acadêmica e divulgado na Plataforma
SIGALS (www.sigals.fiocruz.br) por número de inscrição do candidato e sua respectiva nota. Não
serão fornecidas informações por telefone.

Recursos
O candidato que se julgar prejudicado, após a divulgação do resultado da 1ª etapa do processo
seletivo, poderá recorrer através de requerimento dirigido a Comissão de Seleção do Curso de
Especialização em Saúde Pública disponível e entregue no Serviço de Gestão Acadêmica – SECA no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do resultado da prova escrita.
O requerimento deverá ser individual e devidamente fundamentado com a indicação precisa dos
motivos em que o candidato se julgar prejudicado. Caso haja anulação de alguma questão os
pontos destinados a mesma serão atribuídos a todos os candidatos indistintamente.
2ª ETAPA: Entrevista e Análise de Currículo de caráter classificatório e eliminatório.
Fica a cargo da Comissão de Seleção do curso a marcação do dia, hora e local das entrevistas.
A convocação para as entrevistas será realizada exclusivamente por meio da plataforma SIGALS
(www.sigals.fiocruz.br. O não comparecimento à entrevista, será considerado desistência.
Período da Entrevista: 14/03/2016 a 17/03/2016

Esta etapa será iniciada com a análise do currículo do candidato, objetivando ver o interesse e
inserção na área de Saúde Pública. Na entrevista serão avaliadas a clareza de objetivos, pretensões
e disponibilidade em relação ao curso. Serão consideradas as motivações do candidato em direção
ao campo de conhecimento e práticas de saúde pública. Será observada sua capacidade de
expressar relações entre conceitos de diferentes campos de conhecimentos, refletidos no contexto
de suas práticas ou de suas futuras inserções no processo de trabalho. Serão consideradas também
as relações que o candidato produz entre o seu processo de trabalho atual, sua formação e o
cenário de seu trabalho posterior à formação em Saúde Pública.
Em hipótese alguma será concedida segunda chamada ou revisão da entrevista.

Resultado da Seleção: 18/03/2015

O resultado será afixado no mural do Serviço de Gestão Acadêmica e divulgado na Plataforma SIGA.
A listagem dos candidatos selecionados será divulgada pelo nome e o número de inscrição. Não
serão fornecidas informações por telefone.
O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação. Será divulgada somente a relação
dos aprovados e dos 6 (seis) candidatos subsequentes que conformarão a lista de espera. Em caso
de classificação idêntica por dois ou mais candidatos o desempate considerará:
a- O que tenha maior tempo de atuação na área de serviço público de saúde.
b- Terá preferência o candidato mais idoso.
Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das avaliações.
O não atendimento do candidato às exigências estabelecidas caracterizará desistência do mesmo e
resultará na sua eliminação do processo seletivo.

Observação:
A documentação encaminhada pelos candidatos não-selecionados ficará disponível no Serviço de
Gestão Acadêmica para retirada até 90 dias após a divulgação do resultado final da seleção.
8. MATRÍCULA
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período de 18/03/2016 a 22/03/2016,
mediante o encaminhamento, via Correios por SEDEX, de todos os documentos exigidos, listados
abaixo: (Informar no envelope:” Matrícula – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA”).
- Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha). Os
candidatos que ainda não possuem diploma de graduação deverão apresentar declaração de
conclusão de curso, informando data da colação de grau, já realizada, em papel timbrado,
devidamente carimbada e assinada. A data desta declaração não poderá ultrapassar o período
de 02 (dois) anos anteriores à data de divulgação do presente documento. Neste caso, será

necessária a apresentação de declaração em que também constem a Portaria de
Reconhecimento do Curso e a data de sua publicação no Diário Oficial da União.
No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar cópia
autenticada de seu diploma devidamente revalidado no Brasil;

- Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade em que conste o campo naturalidade
(frente e verso na mesma folha);
- Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o número no
documento de identidade.
- Duas fotografias 3x4 recente.
- Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma
de graduação.
- Comprovante de pagamento da taxa de matrícula — no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais)
acrescido da taxa do BANCO para emissão do boleto mais impostos. O procedimento para
efetuar tal pagamento será informado por ocasião da divulgação do resultado final. São
considerados isentos de pagamento desta taxa: servidores federais de órgãos vinculados ao
Ministério da Saúde, que deverão enviar, juntamente com os demais documentos exigidos na
matrícula, fotocópia de contracheque recente identificando vínculo institucional e número de
matrícula SIAPE.
Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca.
9. CANDIDATOS ESTRANGEIROS
Regras específicas para candidatos estrangeiros sobre os processos de inscrição e matrícula.
9.1. INSCRIÇÃO
Os candidatos estrangeiros deverão preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível na
Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br link inscrição), no período de 30/11/2015 a 25/01/2016, o
qual deverá ser impresso, assinado, digitalizado e encaminhado, via Correio Eletrônico,
juntamente com a documentação exigida na inscrição (esta última em formato PDF) para
sigalato@ensp.fiocruz.br. Recomenda-se, para uma melhor comunicação, que o candidato envie os
documentos solicitados por provedor internacional como, por exemplo, o Gmail. Obrigatoriamente,
no campo assunto deverão constar única e exclusivamente as seguintes palavras: Inscrição
Internacional do CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA. Em caso de mensagens que
totalizem mais de 20MB, recomendamos o desdobramento dos arquivos em formato PDF em duas
mensagens.
Documentação exigida para a Inscrição:
- Formulário Eletrônico de Inscrição assinado acima;

- Curriculum vitae atualizado;
- Carta de Liberação da Instituição de Origem (quando houver vínculo institucional, independente
do regime de horário) na qual fique claro o interesse institucional em indicar e liberar o candidato.
No caso de não possuir vínculo, o candidato deverá informar por escrito através de uma carta de
próprio punho;
- Diploma e Histórico Escolar do Curso de Graduação: fotocópia legível do diploma e do histórico
escolar de graduação (frente e verso na mesma folha) no formato A4. Estes documentos devem ser
encaminhados com a autenticação da representação brasileira no país de origem do candidato.
Exige-se a tradução juramentada desses documentos, com exceção de candidatos oriundos de
países da África de língua portuguesa, América Latina e América Central.
- Apresentação de protocolo de inscrição no Celpe-Bras: este exame é exigido para os candidatos
oriundos de países não lusófonos. Contudo, a matrícula do candidato estará condicionada à
apresentação do certificado de aprovação do Celpe-Bras (nível intermediário);

Notas: Os candidatos estrangeiros estão isentos do pagamento de taxa de inscrição. Para que a
inscrição do candidato estrangeiro seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é
necessário o envio de toda a documentação exigida dentro do período de inscrição.
Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas.

9.2. MATRÍCULA DE CANDIDATOS ESTRANGEIROS:
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período de 18/03/2016 a 22/03/2016,
mediante o encaminhamento, via Correios, na modalidade EMS (Serviço Postal Expresso), de todos
os documentos exigidos, listados abaixo: (Informar no envelope:” Matrícula - CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA”). São documentos exigidos nesta etapa:
- Fotocópia autenticada e legível do diploma e do histórico escolar de graduação (frente e verso na
mesma folha) no formato A4. Estes documentos devem ser encaminhados com a autenticação da
representação brasileira no país de origem do candidato;
- Fotocópia autenticada e legível do passaporte e da folha de visto;
- Fotocópia autenticada da carteira de identificação;
- Duas fotografias 3x4 recentes;
- Apresentação de Certificado de aprovação no Celpe-Bras (nível intermediário).
Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4.
10. BOLSAS DE ESTUDO E HOSPEDAGEM
A ENSP não oferece bolsas de estudo.

A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou países.

11. TITULAÇÃO
A ENSP outorgará certificado de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização, aos alunos que
cumprirem os requisitos do Regulamento de Ensino da ENSP.
Observação:
O Certificado de Conclusão do Curso somente será emitido aos alunos concluintes após a
apresentação pelo interessado do diploma de graduação ou de Curso Superior devidamente
reconhecido pelo MEC.

12. NORMAS GERAIS




O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da ficha de
inscrição ou por prestação de declaração falsa.
Solicitamos ao candidato portador de alguma deficiência para a realização das provas que
informe ao Serviço de Gestão Acadêmica da ENSP, através do e-mail
sigalato@ensp.fiocruz.br, no período de 01/12/2015 a 25/01/2016, a modalidade de
deficiência que encontra-se acometido, para fins de preparo do ambiente necessário à
realização das provas.
Será eliminado o candidato que faltar a qualquer uma das etapas do concurso, não realizar a
matrícula no período estabelecido ou não apresentar a documentação exigida no ato da
matrícula.
Não serão fornecidas declarações de aprovação das etapas do concurso.
Na realização das provas os três últimos candidatos a permanecerem na sala, só poderão sair
da sala ao mesmo tempo.
Não será permitido o uso de qualquer aparelho eletrônico durante a realização das provas.



Da decisão final da banca examinadora não cabe recurso.



Em nenhuma hipótese, as taxas de inscrição e matrícula serão devolvidas.



A inscrição neste concurso expressa a concordância do candidato com os termos da presente
chamada pública.



Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso.







13. ENDEREÇO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO/OUTRAS INFORMAÇÕES
Fundação Oswaldo Cruz
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca

Serviço de Gestão Acadêmica – SECA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Térreo
21041-210 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ
Ligação gratuita: 0800-0230085
Tel.: (21) 2598-2558
E-mail: sigalato@ensp.fiocruz.br
Horário de atendimento ao público: 8h às 16h
Homepage: http://www.ensp.fiocruz.br

14. CRONOGRAMA
O cronograma poderá sofrer alterações no decorrer do curso, as quais serão publicadas no site
www.sigals.fiocruz.br
CRONOGRAMA
INSCRIÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
SELEÇÃO
RESULTADO DA 1ª ETAPA
2ª ETAPA
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO
MATRÍCULA

PERÍODO
30/11/2015 a 25/01/2016
17/02/2016
21/02/2016 a 17/03/2016
11/03/2016
14/03/2016 a 17/03/2016
18/03/2016
18/03/2016 a 22/03/2016

OBSERVAÇÃO GERAL:
Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso.

