
 
 
 

 
 

OFICINAS CLÍNICAS SOBRE O CUIDADO: NARRANDO CASOS E (RE)CONSTRUINDO SENTIDOS 
PARA O TRABALHO EM SAÚDE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – ATUALIZAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL 

 
 
Coordenação: Marilene de Castilho Sá  
                          Lilian Miranda 
                           
Serviço de Gestão Acadêmica: sigalato@ensp.fiocruz.br 
 
 

 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro 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 OFICINAS CLÍNICAS SOBRE O CUIDADO: NARRANDO CASOS E 
(RE)CONSTRUINDO SENTIDOS PARA O TRABALHO EM SAÚDE, na modalidade presencial. 
 

1. OBJETIVO DO CURSO  

Este curso, voltado para profissionais do SUS, tem como objetivo contribuir com a compreensão e 

(re)construção de sentidos acerca das questões ligadas à dimensão (inter)subjetiva do trabalho 

em saúde e da produção do cuidado. Através do desenvolvimento de oficinas clínicas 

psicossociológicas, apoiadas em processos grupais e na utilização de casos como dispositivos de 

intervenção nos processos de trabalho em saúde, pretende-se favorecer a discussão das 

experiências do cotidiano assistencial, oportunizando o reconhecimento e elaboração dos 

diferentes elementos que envolvem a cena clínica e influenciam, de diversas maneiras, a relação 

com os pacientes e os colegas, bem como o resultado terapêutico.  

2. PERFIL DO CANDIDATO  

Profissionais de saúde de nível superior que estejam atuando em funções assistenciais no SUS. 
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3. DESCRIÇÃO DO CURSO 

 

Organizado em 3 unidades, que articulam 11 sessões de trabalho, num total de 66 horas 

presenciais, o curso se estrutura a partir de uma dinâmica pedagógica que prevê a combinação de 

atividades e recursos diversos: 

 

 UNIDADE I: SOCIEDADE, GERENCIALISMO, SAÚDE E MEDICALIZAÇÃO 

 UNIDADE II: O CUIDADO E SUAS DIFERENTES CLÍNICAS 

 UNIDADE III: DIMENSÕES INTANGÍVEIS DO CUIDADO: POR UMA CLÍNICA DOS SUJEITOS E 

DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

 

Cada sessão terá a duração de 6 horas, distribuídas entre os turnos da manhã e da tarde. Os 

turnos da manhã estão destinados a atividades reflexivas a partir da realização de discussões de 

textos teóricos/conceituais previamente indicados ou leituras e discussão em sala, debates e aulas 

expositivas. Estas últimas terão um caráter de sistematização dos conteúdos das leituras indicadas 

e discussões realizadas e ocorrerão na última hora do turno da manhã. 

O turno da tarde está voltado para o desenvolvimento de um trabalho grupal centrado na 

produção de narrativas e (re)construção de casos ou situações relacionadas ao cuidado em saúde, 

vividas pelos profissionais no cotidiano dos serviços de saúde onde trabalham.  

 

4. VAGAS 

Mínimo de 15 e máximo de 25 alunos. Do total de 25 vagas ofertadas, 20 (vinte) serão destinadas 

à demanda livre de profissionais de saúde de nível superior que estejam exercendo funções 

assistenciais nos diversos serviços do SUS (considerados, para efeito de seleção, do grupo I) e 05 

(cinco), aos profissionais de saúde de nível superior da área assistencial do Instituto Nacional do 

Câncer - INCA (considerados do grupo II). 

 
5. REGIME E DURAÇÃO 
 
A carga horária total do curso é de 66 horas. Será ministrado terça-feira, quinzenalmente, com 
exceção dos três primeiros dias de aula, que ocorrerão em intervalos semanais. 

 
Horário do curso. De 9h – 12h / 13h30min – 16h30min 

 



 
 
Início: 22/03/2016 
 
Término: 02/08/2016 
 
 
6. INSCRIÇÃO 
 
As inscrições estarão abertas no período de 11/12/2015 a 04/02/2016. Os candidatos deverão 
preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível nesta Plataforma SIGA, o qual deverá ser 
impresso, assinado e encaminhado, via Correios por SEDEX, juntamente com os documentos 
listados abaixo: (Informar no envelope: “Inscrição - CURSO OFICINAS CLÍNICAS SOBRE O 
CUIDADO: NARRANDO CASOS E (RE)CONSTRUINDO SENTIDOS PARA O TRABALHO EM SAÚDE): 
  
- Formulário Eletrônico de Inscrição assinado; 
 
- Curriculum vitae atualizado; 
 
- Carta de Intenção/justificativa redigida pelo próprio candidato, expondo seus interesses e suas 
expectativas em relação ao curso e contemplando os aspectos destacados no item 7 deste edital; 
 
- Carta de Liberação da Instituição de origem; 
 
 - 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. 
 
  
Observações: 
 

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

 Manter, sob sua guarda uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, 
por questões de segurança e para esclarecimentos de eventuais dúvidas; 

 

 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; 

 



 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 04/02/2016, após esse 
horário não é mais possível imprimir os mesmos; 

 

 Para que sua inscrição seja homologada é necessário que a data de postagem de toda 
documentação exigida seja até o dia 05/02/2016. Inscrições com documentação 
incompleta ou postada após o dia 05/02/2016 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; 

 

 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 25/02/2016 a 02/03/2016 e dela constarão duas etapas:  

1a etapa - eliminatória e classificatória: Análise e pontuação da carta de intenção/justificativa e 
análise do currículo. 
 
Período: de 25/02/2016 a 26/02/2016 

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

 
Análise da Carta de Intenção/justificativa do interesse: redigida pelo próprio candidato expondo 
seus interesses e suas expectativas em fazer o curso. Essa carta de intenção/justificativa será 
pontuada em até 10 pontos e deverá contemplar os seguintes aspectos:  
 
 

Aspectos avaliados Valor 

1. Formação e trajetória profissional do candidato, com 
destaque para a experiência na assistência em saúde. 

 
2,5 

2. Principais inquietações e/ou desafios que identifica na 
prática profissional e sua relação com a proposta do curso. 

 
3,0 

3. Expectativas em relação ao curso.  
2,5 

4. Organização das ideias/concepções (coerência e coesão).  
1,0 

5. Correção e propriedade da redação.  
1,0 

 
 



Esta primeira etapa da seleção compreende também a análise dos currículos, sem pontuação, 
com vistas à verificação da adequação da trajetória e atuação profissional ao perfil da clientela 
do curso. 
 

Serão convocados para a entrevista (2ª fase) os candidatos com perfil pertinente e classificados 
na 1ª fase com nota mínima 6,0 (seis). 

 

Divulgação dos Aprovados para a Entrevista: 26/02/2016 

 

2a fase - eliminatória e classificatória, compreende uma entrevista. 

Entrevista: Serão avaliadas as seguintes questões: argumentação, encadeamento e a articulação 
das ideias, clareza dos objetivos e expectativas com relação ao curso; disponibilidade para 
dedicação às atividades exigidas pelo curso. Total: 10 pontos 
 
Período das Entrevistas: 29/02/2016 a 02/03/2016 

Fica a cargo da Comissão de Seleção do curso a marcação do dia, hora e local das entrevistas. 

O não comparecimento à entrevista, será considerado desistência. 

Resultado Final da Seleção: 03/03/2016 
 
A classificação final será a média aritmética simples das duas etapas da seleção. Serão disponibilizadas 
duas listas na Plataforma SIGALS: Uma contendo os nomes dos 20 aprovados por ordem de 
classificação e a lista de suplentes contendo os nomes dos candidatos aprovados e não classificados 
dentro do número de vagas disponível para o curso (considerados do grupo I) e outra contendo os 
nomes dos 05 aprovados por ordem de classificação e a lista de suplentes contendo os nomes dos 
candidatos aprovados e não classificados dentro do número de vagas disponível para o curso 
(considerados do grupo II). Os suplentes poderão ser chamados em duas situações: por desistência de 
algum candidato classificado ou se houver algum caso onde o candidato classificado não tenha sua 
matrícula efetivada por não comprovação de documentação exigida. Caso não existam candidatos 
aprovados em algum dos grupos ou estes forem em número menor do que o número de vagas 
destinado àquele grupo, as vagas remanescentes serão distribuídas respeitando-se a lista de 
suplentes no outro grupo por ordem de classificação geral  
O resultado será afixado no mural do Serviço de Gestão Acadêmica e divulgado nesta Plataforma 
SIGA. 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.  
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8. MATRÍCULA 
 
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período de 04/03/2016 a 08/03/2016, 
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 CURSO 
OFICINAS CLÍNICAS SOBRE O CUIDADO: NARRANDO CASOS E (RE)CONSTRUINDO SENTIDOS 
PARA O TRABALHO EM SAÚDE”); 
 
- 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 recentes. 
 
- 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$ 50,00 (cinquenta 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.  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;  
 

 Em nenhuma hipótese, as taxas de inscrição e matrícula serão devolvidas. Salvo em caso de 
cancelamento do curso; 
 

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

 Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso. 
 
 
12.  ENDEREÇO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO/OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
 
Fundação Oswaldo Cruz 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
Serviço de Gestão Acadêmica – SECA 
 
“CURSO OFICINAS CLÍNICAS SOBRE O CUIDADO: NARRANDO CASOS E (RE)CONSTRUINDO 
SENTIDOS PARA O TRABALHO EM SAÚDE” 
 
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 11/12/2015 a 04/02/2016 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 24/02/2016 

SELEÇÃO 25/02/2016 a 03/03/2016 

1ª ETAPA DA SELEÇÃO 25/02/2016 a 26/02/2016 

RESULTADO DA 1ª ETAPA 26/02/2016 

ENTREVISTAS 29/02/2016 a 02/03/2016 

RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 03/03/2016 

MATRÍCULA 04/03/2016 a 08/03/2016 
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