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CHAMADA PÚBLICA 2017 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÂO DE ENFERMAGEM EM DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 

Coordenação: Adriana Silva Muniz, Suze Rosa Sant’Anna, Renato França da Silva e Martha Vieira Rodrigues 

 

A Vice-Direção de Ensino do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – INI/FIOCRUZ torna público 

para conhecimento dos interessados o calendário e as normas para a seleção de candidatos ao CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM EM DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS, do seu Programa de Pós-

Graduação Lato Sensu.   

 

Objetivos do Curso 

Geral:  

 Qualificar profissionais enfermeiros para atuarem no processo assistencial na área de doenças 

infecciosas e parasitárias (DIPs). 

 

Específicos:  

 Apresentar a natureza e a dinâmica das políticas públicas de saúde no Brasil; 

 Conhecer o modelo de Atenção Primária à Saúde e da Estratégia de Saúde da Família no contexto 

da organização do SUS; 

 Vivenciar, discutir e refletir a prática do cuidado em enfermagem na área de DIPs;  

 Apresentar os princípios e práticas fundamentais para segurança do paciente; 

 Apresentar os princípios farmacológicos e da terapia nutricional em DIPs;  

 Discutir as principais questões relacionadas aos imunológicos, às redes de frios e à consulta do 

viajante;  

 Introduzir ações de biossegurança e de prevenção de infecção hospitalar;  

 Apresentar as principais questões relacionadas à saúde mental e ao aconselhamento em saúde no 

campo das DIPs;  

 Apresentar os principais referenciais teórico-metodológicos para construção de estudos científicos 

relevantes para atenção à saúde em DIPs.  

 

Público-alvo 

Graduados de nível superior de Enfermagem. 

 

Vagas 

Serão oferecidas 08 vagas.  
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Descrição do Curso  

O curso tem carga horária total 512 de horas com duração de 10 (dez) meses. A estrutura curricular é 

constituída por cinco (5) módulos, sendo estes formados por eixos temáticos que conformam um 

determinado contexto de importância no campo da Infectologia, a saber:  

 

MÓDULO EIXO TEMÁTICO CARGA HORÁRIA 

MÓDULO 1 Básico multidisciplinar 92 h 

MÓDULO 2 

Vivência Profissional Supervisionada: 

- Assistência de Enfermagem (144 horas) - CTI, Internação, 

Ambulatório, CRIE, Hospital Dia, Segurança do paciente e SCIH 

- Ambulatório/Laboratório Clínico (104 horas) - HTLV, 

Dermatologia, Doença Febril Aguda (DFA), Tuberculose, CRIE, 

Doença de Chagas, HIV, Leishmaniose e Hanseníase (Ambulatório 

Souza Araújo) 

248 h 

MÓDULO 3 
Atenção à Saúde e assistência de enfermagem nas doenças 

infecciosas e parasitárias  
56 h 

MÓDULO 4 Seminários Avançados 64 h 

MÓDULO 5 
Oficina de Apoio à elaboração e gestão do Trabalho de Conclusão 

de Curso 
52 h 

TOTAL Presencial e vivência Profissional 264 + 248 = 512 horas 

 

Os Módulos 1 e 3 apresentam eixos temáticos que constituem os desafios e perspectivas no campo da 

infectologia.  

O Módulo 2 tem a finalidade de articular a teoria com a prática e proporcionar vivência profissional no 

campo de infectologia.  Neste módulo o (a) aluno (a) irá acompanhar o processo de trabalho dos seguintes 

serviços: Internação, Centro de Terapia Intensiva (CTI), Ambulatório, Centro de Referência de 

Imunobiológicos Especiais (CRIE), Hospital-Dia, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), Núcleo 

de Segurança do Paciente e Ambulatórios/Laboratórios clínicos. Já o Módulo 4 tem por objetivo organizar 

grupos de discussão estudos de casos clínicos, bem como apresentar e discutir temáticas e pesquisas 

relacionadas ao campo da infectologia. E o Módulo 5 tem como finalidade subsidiar o desenvolvimento e a 

construção de trabalho de conclusão de curso (TCC). 

 

Regime, duração e local de realização do curso 

O período previsto para realização do curso será de 13 de março de 2017 a 14 de dezembro de 2017. 

Para realização do curso, o aluno deverá ter disponibilidade de 20 horas semanais, de acordo com o 

cronograma do curso, a ser apresentado posteriormente. 
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ATIVIDADES 
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA 

HORÁRIA  
LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 Teóricas 

Módulo 1 5ª Feira - tarde 

Prédio da Vice Direção de Ensino-INI 
Módulo 3 5ª Feira - manhã 

Módulo 4 5ª Feira - manhã 

Módulo 5 5ª Feira - tarde 

Teórico-prática 

 

(Vivência 

Profissional 

Supervisionada).  

 

Módulo 2 

4ª. Feira- turnos (4, 8 ou 12 

horas) 

Obs. 3ª Feira – manhã e tarde 

(Hanseníase) 

Instituto Nacional de Infectologia 

Evandro Chagas (INI) 

 

Observações:  

 A vivência profissional supervisionada poderá ser distribuída em turnos de 4, 8 ou 12 horas, nos 

dias de 4ª. feira, a acordar com a coordenação. Obs. 3ª Feira – manhã e tarde (Hanseníase). 

 As datas dos módulos do curso poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades da 

instituição.  

 

Avaliação do Curso 

Módulos Teóricos e Práticos  

O aluno será avaliado em cada módulo com base nos seguintes aspectos: frequência, participação nas 

aulas, nas atividades práticas e cumprimento das atividades propostas durante e ao final de cada módulo, 

a critério do docente e do coordenador do módulo. 

 

Apresentação e Entrega do TCC 

Ao final do curso cada aluno deverá apresentar e entregar o trabalho de conclusão do curso (TCC) que 

poderá ser apresentado em diferentes formatos, tais como estudo de revisão, artigo, projeto de pesquisa, 

material didático e instrucional e de produto, processos e técnicas, produção de programas de mídia, sem 

prejuízo de outros formatos, desde que previamente acordado e aprovado pela coordenação do curso e 

orientadores.   

Espera-se que a proposta de pesquisa do TCC esteja associada a alguma linha ou projeto de pesquisa 

desenvolvido no INI.  

 

Inscrições 

Período: 01 de fevereiro 2017 a 17 de fevereiro de 2017. 

Taxa de inscrição: valor de R$ 53,60 (cinquenta e três reais e sessenta centavos). 
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Documentação: 

 Ficha de Inscrição em um arquivo de extensão PDF, que deverá ser impressa e assinada (disponível 

na internet, acessando o sítio da Plataforma de Gestão Acadêmica da FIOCRUZ no endereço 

eletrônico http://www.sigals.fiocruz.br> inscrição> presencial> especialização> Instituto Nacional 

de Infectologia Evandro Chagas> CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM EM DOENÇAS 

INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS  

 Curriculum Vitae modelo Lattes atualizado; 

 Formulário para entrega de comprovantes do Curriculum Vitae modelo Lattes (Anexo A), 

devidamente preenchido com comprovação dos itens a serem pontuados, conforme Tabela (Anexo 

A). (Não serão considerados itens do Curriculum Vitae não comprovado, nem comprovantes de 

itens não registrados no Curriculum Vitae modelo Lattes). 

 Carta de intenção explicitando os itens abaixo relacionados, preferencialmente organizados em 

parágrafos: i) Apresentação Pessoal (dados pessoais e breve histórico da formação, trajetória 

profissional e/ou vida acadêmica); ii) Motivos e expectativas que o levam a realizar o curso de 

especialização e, iii) Disponibilidade de tempo para o acompanhamento das atividades proposta no 

curso (Máximo de 2 folhas).  

 Fotocópia legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha); 

 Fotocópia do Histórico Escolar da Graduação; 

 Fotocópia legível da carteira/protocolo do Conselho Regional de Enfermagem; 

 Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;  

 Fotocópia da Certidão de Casamento (caso haja mudança de nome em relação ao diploma de 

graduação);  

 Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição — no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

e a taxa referente à emissão de boleto bancário, no valor de R$3,60 (três reais e sessenta 

centavos). 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”. 

 

Observações:  

 A documentação exigida deverá ser entregue, pessoalmente, na Secretaria Acadêmica da Vice 

Direção de Ensino do INI, ATÉ O ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO.  

 Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas, e automaticamente desclassifica o 

candidato. 

 Não será aceita inscrição via correio.   

 

Local de entrega da documentação de inscrição: As inscrições serão realizadas na Secretaria Acadêmica 

da Vice Direção de Ensino do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – INI/FIOCRUZ. Avenida 

Brasil, 4365 – Manguinhos CEP: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ. 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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Homologação da inscrição (após conferência da documentação entregue) 

Será disponibilizada no SIGA (link inscrição) a relação com os nomes dos candidatos cujas inscrições foram 

homologadas, a partir do dia 21 de fevereiro de 2017.  

 

Processo Seletivo 

 Avaliação do Curriculum Lattes (comprovantes) e carta de intenção  

 Avaliação do Curriculum Lattes e da Carta de Intenção de caráter eliminatório e classificatório 

versará sobre aspectos relacionados ao currículo e a carta de intenção apresentados, com nota 

máxima de 10 pontos (Anexo A).  

 

Observações:  

 Quando necessário, os seguintes critérios serão utilizados sequencialmente até o desempate: 

1) nota do Curriculum Lattes (Anexo A); 

2) tempo de experiência profissional,  

3) idade (o critério será o de maior idade); 

 O resultado final será divulgado sob a forma de listagem nominal em ordem alfabética;  

 Não será divulgada a pontuação individual no processo seletivo. Entretanto, esta poderá ser 

fornecida diretamente aos respectivos interessados ao final do processo, mediante solicitação a 

secretaria. 

 

Da Classificação 

Resultado da Seleção: 02 de março de 2017. 

Observações: 

 A listagem dos classificados será divulgada sob a forma de listagem nominal em ordem de 

classificação na Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br). 

 

Matricula 

Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no período de: 06 e 08 de março de 2017. 

Valor do curso: R$ 203,60 (duzentos e três reais e sessenta centavos) 

 

Documentação: 

 Formulário de matrícula; 

 01 (uma) fotografia 3x4; 

 Fotocópia do comprovante de pagamento da anuidade de 2016 ou 2017 do COREN; 

 Comprovante original de pagamento da taxa de matrícula — no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 

e a taxa referente à emissão de boleto bancário, no valor de R$3,60 (três reais e sessenta 

centavos). O procedimento para efetuar tal pagamento será informado por ocasião da divulgação 

do resultado final; 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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 Fotocópia da apólice do seguro contra acidentes pessoais. OBS: A contratação de seguro contra 

acidentes pessoais poderá ser realizada em qualquer agencia bancária ou instituição. É 

OBRIGATÓRIO para o candidato que comprovar vínculo empregatício ou recolhimento na 

qualidade de contribuinte individual ou segurado facultativo. Sendo obrigatória, nestes casos, a 

apresentação da documentação comprobatória no ato da matrícula. O seguro deve se abrangente 

a todo o período do Curso.  

 

Observações:  

 Estarão isentos da taxa de matricula os candidatos com os seguintes vínculos: servidores da 

FIOCRUZ, terceirizados CLT do INI, servidores e colaboradores da rede municipal, estadual ou 

federal de saúde. Sendo obrigatório enviar, juntamente com os demais documentos exigidos na 

matricula, fotocópia do crachá funcional ou do contracheque (recente), identificando vínculo 

institucional; 

 Os candidatos com vínculo com o INI deverão entregar juntamente com os demais documentos 

exigidos na matricula, o Formulário de solicitação de autorização para pós-graduação lato sensu 

(público (\\itu)(P) > formulários > gestão do trabalho), devidamente preenchido e assinado pela 

chefia imediata. 

 Alunos regularmente matriculados no Programa de Stricto Sensu do INI também estarão isentos 

da taxa de inscrição. Sendo obrigatório enviar, juntamente com os demais documentos exigidos na 

inscrição, declaração de matricula assinada pelo coordenador do Programa de Stricto Sensu. 

 

Desistência 

Em caso de desistência do curso o candidato deverá apresentar carta a Coordenação do Programa de Pós-

graduação Lato Sensu do INI, solicitando o cancelamento da sua matrícula. 

Não será permitido o trancamento de matrícula.  

 

Titulação 

Para a obtenção do Certificado de Conclusão do Curso o aluno deverá:  

 (1) cursar com aproveitamento todos os módulos do curso (segundo os critérios de avaliação 

previamente estabelecidos ao final de cada módulo oferecido);  

 (2) apresentar freqüência mínima de 75% do total da carga horária dos módulos/curso e;  

 (3) apresentar e entregar o Trabalho de Conclusão de Curso, conforme Resolução CNE/CES nº 01, 

de 08 de junho de 2007.  

 

Bolsas de Estudo e Hospedagem 

 O INI não oferece bolsas de estudo. 

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

 

 

file://///itu)(P)
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Disposições finais 

 O não atendimento aos requisitos dispostos nesta Chamada Pública ou a inexatidão das 

informações contidas em documentos apresentados, ainda que verificadas posteriormente, 

eliminará o candidato dessa seleção, anulando-se os atos decorrentes; 

 Não haverá a obrigatoriedade do preenchimento de todas as vagas. 

 A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição dos 

respectivos interessados para retirada, na Secretaria da Vice Direção de Ensino, por um prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do Resultado Final da Seleção. Após esse prazo, 

os documentos restantes serão incinerados. 

 Os casos omissos nesta chamada pública serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

Outras informações 

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas 

Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de Ensino do INI 

Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos 

Cep: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ 

Tele/FAX: (21) 3865-9581 

e-mail: ensino@ini.fiocruz.br  

Horário de atendimento ao público: 9 às 16h 

Homepage: www.ini.fiocruz.br   

                

Calendário 

 

EVENTOS DATAS OBSERVAÇÃO 

INSCRIÇÃO 01 a 17 de fevereiro de 2017 www.sigals.fiocruz.br  

HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
(CONFERÊNCIA DA 

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE) 
21 de fevereiro de 2017 www.sigals.fiocruz.br  

SELEÇÃO 22 a 24 de fevereiro de 2017  ---- 

RESULTADO FINAL 02 de março de 2017 www.sigals.fiocruz.br  

MATRÍCULA 06 a 08 de março de 2017 www.sigals.fiocruz.br  

INICIO DO CURSO  13 de março de 2017 No Prédio da Vice Direção de Ensino 

TÉRMINO DO CURSO 14 de dezembro de 2017 No Prédio da Vice Direção de Ensino 

 
 
 
 
 

mailto:ensino@ini.fiocruz.br
http://www.ini.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
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ANEXO A 
 

 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE MODELO LATTES E CARTA DE INTENÇÃO 

(PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL) 

 

 

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________________________ 

Formação Acadêmica Pontuação 

Pontuação 

máxima 

(10 pontos) 

Reservado 

para Banca 

de Seleção 

Iniciação Científica (PIBIC, CNPq, FAPERJ ou equivalente) -  1 

ponto por ano (até 2 pontos) 
2 

 
 

Monitoria - 1 ponto por semestre (até 2 pontos) 2   

Estágio extracurricular- 0,5 ponto por semestre (até 1 ponto) 1 
 

 

Atuação Profissional   

  

Experiência profissional em enfermagem (nível superior) –  

 1 ponto por ano (até 2 pontos)  
2 

 
 

Produção Bibliográfica Congressos  
 

  

Resumos expandidos publicados em anais de congressos, 

Resumos publicados em anais de congressos ou Apresentações 

de Trabalho – 0,5 por resumo/apresentação (até 2 pontos) 

 

2 

 

 

Carta de intenção  
 

 

Motivação/Expectativa (até 0,5 ponto) 0,5 
 

 

Disponibilidade para o curso (até 0,5 ponto) 0,5 
 

 

TOTAL DE PONTOS (MÁXIMO 10 PONTOS)    

 
Observações: 

 Pontuar o Curriculum Vitae modelo lattes com base no Anexo A (pontuação máxima de 9 pontos); 

 O documento para comprovação de Iniciação científica deverá fornecido pela Instituição de Ensino ou 
de Fomento (por ex.: Termo de Outorga) – a declaração de docente não será aceita como 
comprovante; 

 A experiência profissional deverá ser comprovada por contrato de trabalho, carteira de trabalho ou 
contracheque. 

 Organizar os comprovantes do Curriculum Vitae na mesma ordem em que forem pontuados no 
formulário. 

 Não serão considerados itens do Curriculum Vitae não comprovados, nem comprovantes de itens não 
registrados no Curriculum Vitae modelo Lattes. 


