
 

 

 

 

X CURSO MULTIPLICADOR DA INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ATUALIZAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL 

 

Oferta ENSP – Regular – Anual 

 

Coordenação: Íris Maria da Silva Lordello 

                 

Serviço de Gestão Acadêmica: sigalato@ensp.fiocruz.br 

 

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2016. 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

torna públicas, por meio deste instrumento de divulgação, as normas para o processo de seleção 

para as vagas de alunos do X CURSO MULTIPLICADOR DA INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA 

DA AMAMENTAÇÃO 2016, de Qualificação Profissional em nível de Atualização na modalidade 

presencial. 

1. OBJETIVO DO CURSO  

Capacitar os profissionais de saúde que atuam na atenção primária / SUS, para o desenvolvimento 

de ações promotoras do aleitamento materno. 

 

2. PERFIL DO CANDIDATO  

Profissionais de nível superior que atuam na atenção primária e tenham potencial para se 

tornarem multiplicadores. 

 

3. DESCRIÇÃO DO CURSO 

O curso combinará aulas expositivas, atividades em pequenos grupos. A metodologia utilizada será 

a problematizadora, que permite ao participante construir o seu conhecimento a partir da reflexão 

e análise de sua prática assistencial em aleitamento materno. 

Além da frequência mínima obrigatória de 75% nos momentos presenciais, a avaliação do Curso 

prevê realização de pré e pós-teste, participação ativa nas atividades. Esse curso pretende 

comprometer alunos a serem agentes multiplicadores da IUBAAM. 

 

 

4. VAGAS 

Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas. 
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5. REGIME E DURAÇÃO 

 

A carga horária total do curso é de 30 (trinta) horas (24h Teóricas e 06h Práticas). Será ministrado 

nos dias 28 novembro à 01 de dezembro de 2016. 

 

Início: 28/11/2016 

 

Término: 01/12/2016 

 

 

6. INSCRIÇÃO 

 

6.1 REGRAS E CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÕES 

ANTES DE EFETUAR O PEDIDO DE INSCRIÇÃO ON-LINE E A POSTAGEM DA DOCUMENTAÇÃO, O 

CANDIDATO DEVERÁ NECESSARIAMENTE CONHECER TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE EDITAL E 

SE CERTIFICAR DE EFETIVAMENTE PREENCHER TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS. 

 

As inscrições estarão abertas no período de 12/07/2016 a 01/09/2016. Os candidatos deverão 

preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível nesta Plataforma SIGA 

(www.sigals.fiocruz.br), o qual deverá ser impresso, assinado e encaminhado, via Correios por 

SEDEX, juntamente com os documentos listados abaixo: (Informar no envelope: “Inscrição- X-

CURSO MULTIPLICADOR DA INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO”).  

  

- Formulário Eletrônico de Inscrição assinado; 

 

- Curriculum vitae atualizado; 

 

- Carta de Encaminhamento da Instituição vinculada, com a liberação nos dias do Curso. 

 

- 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”.  

 

NOTA: 

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. Foram estabelecidos alguns critérios para desconto e isenção para facilitar o acesso 

de pessoas de baixa renda, estudantes da rede pública de ensino e funcionários públicos federais, 

estaduais ou municipais da área de saúde. Para usufruir do benefício o candidato deverá apresentar 

documento comprovante de acordo com sua categoria/critério estabelecido para deferimento da 

solicitação. 

 

http://www.sigals.fiocruz.br/


 

CURSOS VALOR 50% DE 

DESCONTO 

ISENÇÃO 

Atualização R$50,00 B e C A 

 

 

 

CATEGORIAS 

 

A - Pessoas de baixa renda: Declaração de pobreza e preenchimento do requerimento de isenção 

disponível no SECA. 

B - Estudantes da rede pública de ensino do nível médio ao superior: Declaração de matricula em 

curso regular da rede pública de ensino com data de emissão não superior a seis meses. 

C- Funcionários públicos federais, estaduais e municipais da área de saúde: comprovante de 

rendimentos.  

 

Observações: 

 

 

 Todos os campos do formulário eletrônico de inscrição são de preenchimento obrigatório. 

 

 A ENSP/FIOCRUZ não se responsabilizará por inscrição via internet não recebida por motivos 

de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 

de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência dos dados. 

 

 Manter sob sua guarda uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, por 

questões de segurança e para esclarecimentos eventuais de dúvidas; 

 

 O simples preenchimento 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 somente será comprovada através do recebimento do crédito do pagamento e 

do recebimento da documentação exigida; 

 

 O simples preenchimento do Formulário Eletrônico de inscrição não significa que a inscrição 

para a seleção do Curso tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através do 

recebimento da documentação exigida. 

 

 Somente será possível imprimir o formulário de inscrição até o último dia de inscrição. O 

Sistema fecha à 23h59min do dia 01/09/2016, após esse horário não é mais possível 

imprimir os mesmos. 

 

 Para que sua inscrição seja homologada é necessário que toda documentação exigida seja 

postada até o dia 02/09/2016. Inscrições com documentação incompleta ou postada após 

o dia 02/09/2016 não serão aceitas. Será disponibilizada no SIGA (www.sigals.fiocruz.br) a 



relação com os nomes dos candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não serão 

fornecidas informações por telefone. 

 

 Não serão aceitas inscrições fora do período e horários estabelecidos, quaisquer que sejam 

as razões alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado. 

 

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

 

 

7. SELEÇÃO 

 

A seleção dos alunos será realizada de 04/10/2016 a 14/10/2016 e dela constará Análise de 

Curriculum e Carta de Liberação da Chefia Imediata.  

Neste procedimento avaliativo, serão utilizados os seguintes critérios de pontuação: 

(a) vinculação de trabalho do candidato com Instituições atuantes nas áreas Atenção básica do 

SUS; (pontuação máxima: 5 pontos);  

(b) maior tempo de atuação na área de atenção básica à saúde; (pontuação máxima: 5 pontos; 1 

ponto a cada 5 anos); 

 

Resultado Final da Seleção: 21/10/2016 

 

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. 

  

Observação: 

 

A documentação encaminhada pelos candidatos não-selecionados poderá ser retirada pelos 

mesmos ou por representante formalmente autorizado, no Serviço de Gestão Acadêmica, no 

prazo de até 03 (três) meses após a publicação do resultado final da seleção objeto deste 

instrumento de divulgação, mediante prévio agendamento pelo e-mail sigalato@ensp.fiocruz.br. 

A partir deste período os documentos serão destruídos.  

 

 

8. MATRÍCULA 

 

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período de 24/10/2016 a 27/10/2016, 

mediante o encaminhamento ao Serviço de Gestão Acadêmica da ENSP, via Correios por SEDEX, 

de todos os documentos exigidos, listados abaixo: (Informar no envelope: “Matrícula X CURSO 

MULTIPLICADOR DA INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO”). 

 

- 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, 

http://www.sigals.fiocruz.br/


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; 

 

- uma foto 3x4 recente; 

 

- Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 

diploma de graduação. 

 

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

 

 

 

9. 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. 

 

 

10. TITULAÇÃO 

 

A ENSP outorgará certificado de Curso de Qualificação Profissional em Nível de Atualização, 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. 

 

 

11. NORMAS GERAIS 

 

 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da ficha de 

inscrição ou por prestação de declaração falsa.  

 

 Da decisão final da banca examinadora não cabe recurso.  



 

 A inscrição neste concurso expressa a concordância do candidato com os termos do 

presente edital. 

 
 

12. ENDEREÇO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO/OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Fundação Oswaldo Cruz 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

Serviço de Gestão Acadêmica – SECA 

CURSO X CURSO MULTIPLICADOR DA INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO  

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: 8h30min às 16h30min 

Homepage: http://www.ensp.fiocruz.br 

 

 

13. CRONOGRAMA  

 

O cronograma poderá sofrer alterações no decorrer do curso, as quais serão publicadas no site 

www.sigals.fiocruz.br 

  

CRONOGRAMA PERÍODO 

INSCRIÇÃO 12/07/2016 a 01/09/2016 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 27/09/2016 

SELEÇÃO 04/10/2016 a 14/10/2016 

RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 21/10/2016 

MATRÍCULA 24/10/2016 a 27/10/2016 

 

OBSERVAÇÃO GERAL: 

Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso. 
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