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EDITAL 

 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE PRESENCIAL 

 
Oferta ENSP – Regular - Anual 

 
Coordenação Helena Maria Seidl Fonseca 
                         Roberta Gondim de Oliveira 
                         Gustavo Correa Matta 
Serviço de Gestão Acadêmica: sigalato@ensp.fiocruz.br 
 

 

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2016. 

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 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA  2016, na modalidade 
presencial. 

1. OBJETIVO DO CURSO  

Proporcionar o aprofundamento de bases teóricas e metodológico-instrumentais presentes no campo 

da Gestão da Atenção Básica em Saúde, fornecendo subsídios à elaboração crítica acerca da gestão em 

saúde, no diálogo entre as diferentes vertentes que circulam na produção de conhecimento da área e as 

práticas de gestão que se efetivam nas três esferas de governo.  

 

Objetivos Específicos:  

Conhecer, analisar criticamente, acompanhar e participar das ações nas diferentes funções gestoras das 

três instâncias de governo no que diz respeito à Política Nacional de Atenção Básica, em especial: 

 

 A atuação do gestor federal, quanto ao estabelecimento e o desenvolvimento das diretrizes 

nacionais da AB/ESF articulada com as ações da Rede de Atenção, nas funções de formulação de 

política, planejamento, financiamento, regulação e avaliação; 
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 A atuação do gestor Estadual na AB/ESF, nas funções de formulação de políticas regionais, no 

planejamento, no financiamento, na regulação e no monitoramento e avaliação, com especial 

atenção de sua atuação junto aos municípios;  

 A atuação do gestor municipal, nas funções de formulação de políticas locais da AB/ESF, no 

planejamento, na execução, na regulação e no monitoramento e avaliação; 

 Conhecer o papel do gestor municipal da atenção básica – com atuação nas seguintes áreas de 

gestão: coordenação da atenção básica, coordenação da ESF, administração geral, planejamento 

de recursos humanos e vigilância em saúde.  

 Participar do gerenciamento da rede de saúde e identificar alternativas de recursos sociais, 

articulando e promovendo possíveis parcerias e propostas de ações integradas para a melhoria 

da qualidade da Atenção;  

 Participar das iniciativas de qualificação das Equipes de Saúde da Família, com especial atenção 

a sua inserção no Plano de Educação Permanente local e regional. 

 

2. PERFIL DO CANDIDATO  
 

Profissionais de saúde de nível superior: médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, assistentes sociais, 

psicólogos e nutricionistas, que sejam egressos do Curso de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família da ENSP/FIOCRUZ. 

3. DESCRIÇÃO DO CURSO 

O curso está organizado em desenvolvimento de atividades práticas – formação em serviço, em 

atividades teóricas e teórico práticas, abaixo detalhadas: 

1) Atividades práticas/Formação em serviço representará 80% da carga horária total (2304 horas), 
e será desenvolvido nas estruturas da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, nas da 
Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e em estruturas da gestão da 
Atenção Básica do Ministério da Saúde. Essas atividades estão divididas, preferencialmente, da 
seguinte forma: 

 2 meses na esfera federal – no Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde;  
 

 4 meses junto a esfera estadual – no órgão coordenador da Atenção Básica / ESF; 
 

 4 meses na SMS-RJ, atuando no nível central, junto ao órgão coordenador da atenção básica / 
ESF, na Coordenação de Recursos humanos, e outros, bem como no nível local acompanhando 
as CAPs e/ou NASF. 
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2) Atividades teóricas:  são divididas em três Unidade de Aprendizagem e a elaboração do TCC que 

representará 20% (576 horas) do total de horas. Essas atividades são desenvolvidas em sala de 
aula, sob a forma de seminários, debates com especialistas da área, estudos de caso, aulas 
expositivas e outras formas de ensino, bem como participação em aulas de cursos da ENSP: 
 

a) Elaboração de TCC – 280h  
 

b) Unidades de Aprendizagem – 296 horas 
 

 Unidade de Aprendizagem I - Organização e Gestão da Atenção Básica em Saúde -176h – 
Coordenação: profa Roberta Gondim e prof. Gustavo Matta; 

 Unidade de Aprendizagem II – Gestão da Qualidade em Saúde -40h – Coordenação: profa 
Ângela Casanova; 

 Unidade de Aprendizagem III - Gestão de Recursos em Saúde -80h- profa Helena Seidl.  
      

4. VAGAS 

06 (seis) vagas ofertadas.  

 
5. REGIME E DURAÇÃO 
 
 
O curso terá carga horária total de 2.880h, com 12 (doze) meses de duração, em tempo integral, com 
carga horária semanal de 60 horas, de 2ª a sábado no horário de 08h às 18h. 
 
 
Período do curso: 04/04/2016 a 05/04/2017 
 
Período da Elaboração do TCC: 06/03/2017 a 05/04/2017 
 
 
6. INSCRIÇÃO 
 
As inscrições estarão abertas no período de 12/01/2016 a 24/02/2016. 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 / Gestão da Atenção Básica, 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 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA”). 
 
- Formulário Eletrônico de Inscrição assinado; 
 
- Certificado ou Declaração de Conclusão do Curso de Especialização em Saúde da Família nos Moldes da 
Residência ou Residência Multiprofissional em Saúde da Família da ENSP/FIOCRUZ 
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 - 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: 
 
 

 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 eventuais de 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 24/02/2016, 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 25/02/2016. Inscrições com documentação incompleta 
ou postada após o dia 25/02/2016 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 
 
Será realizada de 14/03/2016 a 17/03/2016: 

 
Até a data de 14/03/2016 deverá ser enviado o seguinte documento, para o e-mail 
residencia@ensp.fiocruz.br, que poderá também ser entregue no 3o andar, Sala 325, da Vice Direção de 
Ensino/ENSP. Solicitar confirmação da entrega. 
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Projeto de trabalho – dividido em duas partes: 
 

 1ª Parte: apresentação da intenção do candidato nessa formação, justificando a relação 
entre sua trajetória profissional e a contribuição do curso para a sua prática. Em 20 linhas. 
 

 2ª Parte: elaboração de um Plano com a escolha de um tema relacionado a área de 
gestão em saúde. Esta parte deverá conter os seguintes itens: tema, justificativa do 
interesse no tema, delimitação da área de interesse, fundamentação teórica e método 
de trabalho. Deverá ser escrito com letra 12, Arial ou Times New Roman, com espaço 
1,5, com no máximo 4 páginas. 

 
Obs: Quem não entregar esses documentos estará eliminado do processo seletivo.  
 
No dia 15/03/2016, será divulgada a listagem para as entrevistas, na plataforma SIGA.  
 
Nos dias 16 e 17 de março de 2016, será realizada a Entrevista onde haverá a apresentação do Projeto 
de Trabalho a uma Banca Examinadora formada por três membros. O candidato terá 15 minutos para 
apresentação e defesa. Para a classificação, serão considerados também o desempenho durante a 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família / ENSP, incluindo o conceito alcançado no TCC.   
 
Critérios de Seleção:  
Projeto de Trabalho – Parte escrita:  Relevância e pertinência do tema (1,5 pontos) e explicitação clara 
do problema central e desenvolvimento (1,5). Exposição oral:  Clareza e síntese na exposição (3 pontos), 
domínio do tema e do conteúdo (4 pontos). 
 
 
Obs: Fica a cargo da Comissão de Seleção do curso a marcação do dia, hora e local das entrevistas. 
 
 

Divulgação do Resultado Final da Seleção: 18/03/2016 

 
 
O resultado será afixado no mural do Serviço de Gestão Acadêmica e divulgado na Plataforma SIGALS 
(www.sigals.fiocruz.br). 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.  
 
 
 
 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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8. MATRÍCULA 
 
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período de 21/03/2016 a 23/03/2016, 
mediante o encaminhamento, via Correios por SEDEX, de todos os documentos exigidos, listados abaixo: 
(Informar no envelope:” Matrícula – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA”). 
 
- 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 na 

carteira de identidade. 
 
- Duas fotografias 3x4 recente. 
 
- Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja divergência 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. 

 
-   Termo de Compromisso (disponibilizado no período de matrícula). 
 
-   Termo de Autorização (disponibilizado no período de matrícula). 
 
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.  
Serão oferecidas bolsas de estudo no valor de R$ 2.976,26 (dois mil, novecentos e setenta e seis reais e 
vinte e seis centavos), financiadas pelo Ministério da Saúde (MS), através do Núcleo Regional do MS do 
Rio de Janeiro (NERJ). 
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10. 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. 
   
11. NORMAS GERAIS 
 

 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da ficha de 
inscrição ou por prestação de declaração falsa.  

 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.  
 

 Da decisão final da banca examinadora não cabe recurso.  
 

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

 

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

 
12. 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 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA  
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 
 
 
 
 

http://www.ensp.fiocruz.br/
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13 CRONOGRAMA  
 
O cronograma poderá sofrer alterações no decorrer do curso, as quais serão publicadas no site 
www.sigals.fiocruz.br 
  

CRONOGRAMA PERÍODO 

INSCRIÇÃO 12/01/2016 a 24/02/2016 

SELEÇÃO 14/03/2016 a 17/03/2016 

ENVIO DO PROJETO DE TRABALHO Até 14/03/2016 

DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS 
ENTREVISTAS 

15/03/2016 

ENTREVISTAS 16 a 17/03/2016 

RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 18/03/2016 

MATRÍCULA 21/03/2016 a 23/03/2016 

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

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

