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CHAMADA PÚBLICA 
 

                                                          CURSO INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA (IHAC) – 2023 

CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL DE ATUALIZAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL 
 
 

               Coordenação Geral: Danielle Aparecida da Silva e  Maíra Domingues Bernardes Silva 
 

. 
 

O Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança, e do Adolescente Fernandes Figeuira (IFF), 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 INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 
(IHAC) – 2023, na modalidade presencial. 
 

 
 

1. OBJETIVOS DO CURSO 
GERAL 

         Promover a Iniciativa Hospital Amigo da Criança entre servidores, colaboradores e estudantes do 

IFF/Fiocruz 

 

ESPECÍFICOS 

                     Promover e fomentar os dez passos de apoio a amamentação/ Promover e fazer cumprir a Lei 11.265 de 

03 de janeiro de 2006 e a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças na Primeira 

Infância – NBCAL/ Promover as políticas de saúde pública quanto aos Critérios Globais de Cuidados Amigos da 

Mulher/ Conhecer a avaliação e o processo de credenciamento na política IHAC 

 

 

2. PERFIL E REQUISITOS DOS CANDIDATOS 
 

       Trabalhadores do IFF independente da sua forma de vínculo, Estudantes do IFF independentes do seu 

nível de graduação. 

Perfil do Egresso: profissional e/ou estudante que atua no IFF 
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3. DESCRIÇÃO DO CURSO 

O curso segue as orientações do material fornecido pelo Ministério da Saúde e focado na promoção da 

estratégia global Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), e apresentando os seguintes temas: 

NBCAL–Proteção ao aleitamento materno, Habilidades de comunicação profissional no apoio ao 

aleitamento materno, Como o leite da mama chega ao bebê e vantagens do aleitamento materno, Composição 

e Propriedades do leite humano, Promoção do aleitamento durante a gestação , Boas Práticas de parto 

humanizado, Práticas que auxiliam o aleitamento materno, Lactentes com necessidades especiais e o 

aleitamento materno, Direitos da Mulher -  Gestação e Aleitamento, Razões aceitáveis para introdução de 

outro alimento e questões relacionadas a saúde materna, Questões relacionadas à mama e aos mamilos, 

práticas clinicas de apoio ao aleitamento materno em um hospital amigo da criança. 

4. VAGAS 

50 vagas 
 

5. REGIME E DURAÇÃO 
 

      Início do curso: 05 de abril de 2023 

     Término das aulas: 03 de maio de 2023 

     Término do curso: 10 de maio de 2023 

     Total de Meses: 1 mês 

 

6. INSCRIÇÃO 

 

     Início: 15 de março de 2023 

     Término: 07 de abril de 2023. 

6.1 O procedimento de inscrição requer dois momentos: primeiro, o preenchimento do formulário 
eletrônico disponível no site da Plataforma SIGALS (disponível para acesso no seguinte endereço: 
http://www.sigals.fiocruz.br/pub/inscricao.do?CodM=5&codN=1&codC=4&codI=474) conforme subitem 

 

6.1 Procedimentos para inscrição: 
 

6.1.1 Todas as informações referentes ao processo seletivo poderão ser obtidas na Plataforma SIGALS (no 
endereço: http://www.sigals.fiocruz.br/pub/inscricao.do?CodM=5&codN=1&codC=4&codI=474) no link 

de acerro ao CURSO INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA (IHAC). 
 

6.1.2 O candidato deverá preencher, imprimir e assinar o formulário eletrônico de inscrição, disponível na 
Plataforma SIGALS enviar o e-mail para o endereço secadem.iff@.fiocruz.br. 

 

ATENÇÃO: a inscrição na Plataforma SIGALS deverá ser efetuada impreterivelmente até o limite de data e 
horário informados no cronograma do processso seletivo. O formulário deverá ser impresso, assinado e 
encaminhado para o e-mail secadem.iff@fiocruz.br 

http://www.sigals.fiocruz.br/pub/inscricao.do?CodM=5&amp;codN=1&amp;codC=4&amp;codI=474
http://www.sigals.fiocruz.br/pub/inscricao.do?CodM=5&amp;codN=1&amp;codC=4&amp;codI=474
http://www.sigals.fiocruz.br/pub/inscricao.do?CodM=5&amp;codN=1&amp;codC=4&amp;codI=474
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