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2ª REPUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2017 –  alteração do ANEXO I I I  –  

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO –  prorrogação do per íodo de inscr ição e demais 
etapas do  processo selet ivo .  

 
CURSO DE LATO SENSU  EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA REDE DE APS NA TRÍPLICE 

FRONTEIRA DO ALTO SOLIMÕES  
 

 
O INSTITUTO LEÔNIDAS & MARIA DEANE –  ILMD ,  por  intermédio de seu Diretor,  
torna público a abertura de inscrições e estabelece as normas para o processo de 
seleção pública s impli f icada de candidatos para ingresso no Curso de Lato sensu  em 
Vigi lância em Saúde na Rede de APS na Trípl ice Fronteira do Alto Solimões , em 
parcer ia com FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE –  FVS, SECRETARIA ESTADUAL DE 
SAÚDE DO AMAZONAS –  SUSAM, CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 
DO AMAZONAS –  COSEMS –  AM, ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS DE 
SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE –  AISA ,  ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DE 
COOPERAÇÃO AMAZÔNICA –  OTCA, ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE –  
OPAS, PROGRAMA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS -  AIDS DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE e FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ –  F IOCRUZ.  

 
 

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1.  O Curso tem como objetivo qual if icar profissionais que atuam em cuidados 
primários de saúde para implantação e desenvolvimento de ações de Vigi lância em 
Saúde no plano terr itorial - local ,  promovendo a integração entre oferta de cuidados 
de APS e ações de vigi lância  na rede básica de serviços de saúde, com ênfase em 
situações de fronteira.   

1.2. O curso será ofertado em área de fronteira,  na microrregião do Alto  Sol imões, 
Amazonas,  com sede de realização no munic ípio de Tabatinga no Amazonas,  
congregando profiss ionais  do Bras i l ,  Peru,  Colômbia e Equador,  que atuam em rede 
de Atenção Primária à  Saú de -  APS em seus respectivos países,  cabendo ao ILMD a 
realização do processo seletivo, objeto desta chamada públ ica,  para o  
preenchimento das vagas destinadas aos profissionais do Bras i l .  

1.3.  O curso será dirigido aos profissionais  de nível  superior que desempenham suas  
funções e/ou at ividades em unidades básicas de saúde e/ou unidades de saúde da 
famíl ia ,  ou equivalente, na microrregião do Alto Solimões.  

1.4.  O perfi l  formador compreende o desenvolvimento de habil idades e  
competências para:  Compreender a  pol ít ica de atenção pr imária própria a cada país  
participante e a lógica organizat iva de serviços de APS no âmbito de redes e em 
regiões de saúde; Apreender os contextos e especif ic idades que caracter izam as  
regiões de fronteira e configuram a produção e modulação dos processos endêmico -
epidêmicos que al i  se (re)produzem; Ident if icar a produção e distribuição de agravos 
relevantes no território;  Compreender,  acessar e extrair  informações dos sistemas 
de dados em saúde; Efetuar registros,  noti f icações e mon itoramento de casos no 
nível local;  Manejar  indicadores epidemiológicos habi l itando -se a construir  perfis  
epidemiológicos capazes de orientar  a tomada de decisão no âmbito da unidade 
básica;  Dominar técnicas de espacia l ização de agravos em saúde no territó rio sob 
responsabi l idade sanitária da equipe para a ident if icação de áreas prior itár ias de 
ação; Compreender a organização do trabalho em saúde dirig ido ao desenvolvimento 
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de ações de vigi lância  em saúde com foco na APS;  E,  implantar e realizar ações de 
vigi lância em saúde, com foco em endemias pr ioritárias ,  em nível primário de 
atenção.  

1.5.  Ao longo de 12 (doze)  meses,  o a luno deverá cursar 440 (quatrocentas  e  

quarenta)  horas em discipl inas  e Trabalho de Conclusão de Curso -  TCC .  A  matriz  
pedagógica do curso está apresentada no Anexo I  desta chamada públ ica.  

1.6.  O ingresso ao Curso de Lato Sensu de Vigi lância em Saúde na Rede de APS na 
Trípl ice Fronteira  do Alto Solimões , para as  vagas dest inadas ao ILMD, será realizado 
mediante processo seletivo  simplif icado,  nos termos desta chamada públ ica ,  cujo  
cronograma encontra -se no Anexo I I I .  

1.7.  A real ização do processo seletivo f icará a  cargo da Comissão de Seleção 
nomeada para este f im.   

1.8.  O processo de seleção será realizado em 2 (duas) etapas.  

1.9.  O curso,  cujas vagas são oferecidas n a presente Chamada Públ ica ,  terá sede em 
Tabatinga ,  no estado do Amazonas .  

1.10. Para esta Chamada Pública ,  estão sendo oferecidas 20 vagas.  

1.11. Poderão se inscrever no processo de seleção candidatos que até a data da 
inscr ição, possuírem curso de graduação de duração p lena, devidamente  
reconhecido pelo MEC.  

1.12. O curso será em período integral (matutino e vespertino) em sistema modular ,  
uma semana por mês, de segunda a  sábado, com duração de 12 (doze) meses,  
incluindo a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso .   

1.13. O ILMD não concederá bolsa de estudo para os c lass if icados .  

1.14. Aos egressos do referido curso receberá certif icado de Especial ista em 
Vigi lância em Saúde.  E os requisitos obrigatórios para obtenção do t ítulo  de 
especial ista são os seguintes :   

a)  cumprimento da carga horária total  do curso;  

b) aprovação da defesa de Trabalho de Conclusão de Curso .  

1.15. Todas as  datas de realização das etapas do processo seletivo estão 
apresentadas no cronograma contido no Anexo I I I  desta Chamada Pública .  

 

2.  DA INSCRIÇÃO   

2.1.  O per íodo de inscrição deste processo seletivo está descrito no  Anexo I I I .  

2.2.  Para se inscrever,  o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:  

a)  Formulár io de inscr ição preenchido por meio da Plataforma SIGA no endereço 
eletrônico www.sigals .f iocruz.br ,  l ink Inscrição >  Modalidade > Presencial  >  
Categoria Especial ização > Unidade –  Inst i tuto Leônidas & Maria Deane> 
Classe (Cursos) VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA REDE DE APS NA TRÍPLICE 
FRONTEIRA DO ALTO SOLIMÕES .  

a.1.  A Plataforma SIGA só pode ser acessada através do navegador Internet  
Explorer .  

http://www.sigals.fiocruz.br/
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b)  Carteira de Ident idade C ivi l  ou Mil itar  ou Carteira do Conselho de Classe 
(frente e verso ,  se necessário)  que conste o número de ident idade civ i l  ou 
mil itar .  

c)  CPF caso o número não  conste nos documentos l istados em b).  

d)  Diploma do curso de  graduação devidamente reconhecido pelo MEC (frente e  
verso)  (NÃO SERÁ ACEITA DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO).  

e)  Certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação o diploma de 
graduação.  

f)  Histórico Escolar do curso superior devidamente carimbado pela instituição 
emitente (frente e verso  se necessário).   

g)  Curriculum vitae atualizado, obr igatoriamente depositado na plataforma 
Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/ )  

h)  Documentos que comprovem os itens que serão pontuados,  conforme o Anexo 
I I .   

i )  Declaração própria  que tem condições de frequentar o  curso, durante os  12 
(doze)  meses.  

2.3.  Esc larecimentos sobre acesso ao s istema SIGA e/ou preenchimento do 
formulár io de inscrição  poderão ser sol ici tados SOMENTE  através do endereço 

eletrônico duvidaslato.ilmd@fiocruz.br. 

 2.4.  Após o preenchimento do formulário de inscr ição, este deve rá ser impresso,  
assinado pelo candidato  e encaminhado juntamente com toda documentação exigida 
no subitem 2.2,  digita l izada  em um único arquivo no formato “pdf”  de até 18 MB,  
para o endereço eletrônico inscricaolato.i lmd@fiocruz.br .  Inscrição com 
documentos i legíveis ,  excluirão o candidato do Processo Seletivo.  

2.5. No assunto da mensagem a ser enviada,  o candidato deverá digitar:  “INSCRIÇÃO 
DE (NOME COMPLETO DO CANDIDATO)  PARA SELEÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA 
REDE DE APS NA TRÍPLICE FRONTEIRA DO ALTO SOLIMÕES” .  

2.6.  Após envio da documentação, o candidato receberá e -mail  com a seguinte 
mensagem “o e -mail  recebido será submetido a homologação pela Comissão de 
Seleção” .  

2.7.  A conclusão da inscrição ocorrerá com o envio da documentação l istada em 2.2 
e recebimento de e -mail  conforme 2.6.  

2.8.  A hora l imite para envio da inscrição será 22h30min (vinte e  duas horas  e tr inta 
minutos -  Hora de Manaus) do últ imo dia  de inscr ição definido no Anexo I I I .  O 
recebimento da documentação necessár ia  para a inscrição do candidato será única 
e exclus ivamente por e -mail .  

2.9.  Documentos enviados após o per íodo da inscr ição , não serão aceitos  para 
avaliação pela Comissão de Seleção .  

2.10. Uma vez enviada a inscrição, não ser á permitida qualquer alteração ou 
aposição de documentos adic ionais .  

2.11. A inscrição que não atenderem ao estabelecido nesta CHAMADA PÚBLICA não 
serão homologadas.  

2.12. As  informações prestadas no Formulário de Inscrição  bem como a 
documentação fornecida para a Inscrição,  são de inteira responsabi l idade do 

http://lattes.cnpq.br/
mailto:duvidaslato.ilmd@fiocruz.br
mailto:inscricaolato.ilmd@fiocruz.br
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candidato . A Coordenação do Curso de Vigi lância  em Saúde na Rede de APS na 
Trípl ice Fronteira do Alto Solimões  f ica no direito de excluir  do processo seletivo  
aquele que o preencher com dados incorretos ou incompletos,  bem como se 
constatado posteriormente que os dados fornecidos são inver ídicos.  

2.13. Recomenda-se,  para uma melhor comunicação, que a documentação 
digital izada seja enviada por provedor internacional  Gmail  (por problemas de 
compatibi l idade do sistema).  

2.14. Não haverá em qualquer  hipótese inscrição condic ional .  Não serão aceitas  
inscr ições via fac-sími le,  v ia correios,  presencial  na Secretaria Acadêmica -  SECA 
e/ou extemporâneas.  

2.15. Apenas no PRIMEIRO DIA DE AULA ,  os candidatos c lass if icados,  deverão 
entregar todos os documentos na forma de cópias autenticadas  ou com a 
apresentação dos documentos originais .   

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. A seleção será operacionalizada por uma Comissão de Seleção designada 
especialmente para este f im .  

3.2. A admissão às 20 vagas  do curso,  destinadas aos profissionais  será fe ita  através 
de Processo Seletivo Simplif icado, composto de duas etapas:  

a)  1ª Etapa –  Homologação das inscr ições.  

b)  2ª Etapa –  Prova de T ítulos -  Seleção dos candidatos segundo o disposto nesta 
Chamada Pública;  

3.3.  Todas as etapas do processo seletivo simplif icado são el iminatórias.  

3.4.  1ª Etapa –  Homologação das inscrições  

3.4.1. A pr imeira etapa compreenderá a an álise,  pela Comissão de Seleção, da 
documentação apresentada para Inscrição  conforme i tem 2.2  desta Chamada 
Pública.  

3.4.2. Do resultado dessa anál ise ,  será elaborada l ista  nominal  dos candidatos em 
ordem alfabética,  s inalizando ao lado de cada nome a palavra HOMOLOGADA para 
inscr ições deferidas e NÃO HOMOLOGADA para as inscrições indeferidas.  

3.4.3. Sendo HOMOLOGADA, o candidato estará apto a seguir no processo seletivo . 
Em contrário,  o candidato estará  e l iminado do processo.  A publicação da l ista será 
conforme i tem 4.  

3.5.  2ª Etapa –  Prova de Títulos  e preenchimento das vagas  

3.5.1. A apreciação do desempenho do candidato nesta etapa do Processo Seletivo  
observará a análise do Curr ículo Lattes e documentação comprobatória.  A matr iz de 
pontuação está definida no Anexo I I .  

3.5.2.  A nota do candidato será a soma dos pontos obtidos segundo a matr iz de 
pontuação.  

3.5.3.  A c lass if icação dos candidatos no processo seletivo, dar -se-á pela ordem 
decrescente de suas notas até o l imite de 20  (vinte)  vagas.  

3.5.4. Restado vagas não preenchidas pelos parceiros internacionais,  estas poderão 
ser preenchidas,  no seu l imite,  com candidatos bras i leiros,  obedecendo a ordem 
decrescente das notas.  
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4. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ETAPAS  

4.1. A divulgação do resultado de todas as  etapas  ocorrerá em data definida no 
Anexo I I I ,  a partir  das 15:00 horas,  no quadro de avisos do Instituto Leônidas & 
Maria Deane (ILMD/FIOCRUZ) e na Plataforma SIGA no endereço eletrônico 
www.sigals. f iocruz.br  l ink Inscrição > Modalidade > Presencial  > Categoria  
Especia l ização >  Unidade –  Instituto Leônidas & Maria Deane >  Classe (Cursos)  
VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA REDE DE APS NA TRÍPLICE FRONTEIRA DO ALTO SOLIMÕES .  

4.2.  A apresentação das l istas  dos candidatos e resultado da etapa,  será feita em 
ordem alfabét ica,  apresentando o nome do candidato e o resultado da etapa, sem 
publicação da nota obtida pelo candidato.  

4.3.  Nenhuma informação sobre o resultado da prova será p restada por te lefone,  
correios,  e-mai l  ou fac -símile .  

 

5.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

5.1. O número de aprovados poderá ser inferior ao número de vagas  oferecido na 
Chamada Pública .   

5.2.  Na hipótese de empate na média f inal ,  para f ins de classif icação, terá 
preferência,  sucessivamente, o candidato com:  

a) com maior pontuação no item  II  –  Atuação profiss ional .  

b)  com maior idade na data da inscr ição  no processo seletivo .  

6. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

6.1.  A divulgação e apresentação do resultado f inal do  processo seletivo, será 
através de l ista nominal contendo o nome do candidato , a menção CLASSIFICADO, a  
NOTA e a classi f icação obtida no processo seletivo, em ordem decrescente da média 
f inal ,  até o l imite de vagas  estabelecido na presente Chamada Pública .   

6.2.  A divulgação da l ista  ocorrerá a part ir  das 17:00 horas,  na data definida no 
Anexo I I I ,  no quadro de avisos do Inst ituto Leônidas & Maria  Deane (ILMD –  
FIOCRUZ) e na Plataforma SIGA no endereço eletrônico www.sigals.f iocruz.br ,  l ink  
Inscrição >  Modalidade > Presencial  > Categoria  Especia l ização >  Unidade –  Instituto 
Leônidas & Maria Deane > Classe (Cursos) VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA REDE DE APS 
NA TRÍPLICE FRONTEIRA DO  ALTO SOLIMÕES.  

 

7.  DOS RECURSOS 

7.1. Todas as etapas do processo selet ivo têm prazo para interposição de recursos  
incluindo a  publ icação do resultado f inal do processo, tendo como termo inicia l  a 
data de sua divulgação . Os per íodos serão conforme o Anexo I I I .  

7.2.  O recurso deverá ser individual ,  com a indicação precisa daquilo em que o  
candidato se julgar prejudicado. Indicando item de pontuação objeto do recurso ,  
devidamente fundamentado, comprovando as alegações e juntando, sempre que 
possível,  cópia de comprovantes  de suas alegações .  

7.3.  O requerimento deverá ser digitado, ut i l izando folhas  separadas,  no formato A4 
para cada questão da prova .  O candidato deverá assinar o nome, transformar em 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
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PDF e encaminhar para o e -mail  inscr icaolato.i lmd@fiocruz.br  (o mesmo que o 
candidato enviou o pedido de inscrição ) .  O horário l imite para envio será às 22:30 
(vinte e duas horas e trinta minutos –  horár io de Manaus).  

7.4.  Será indeferido l iminarmente, o pedido de recurso não fundamentado ou 
apresentado fora do período definido em Anexo I I I  ou não subscr ito pelo candidato .  

7.5. Os recursos enviados por Fax ou Via Postal  não serão aceitos,  bem como os 
recursos fora do prazo previsto  no Anexo I I I .  

7.6.  Todos os recursos serão anal isados  pela instância competente  e os resultados 
serão divulgados  no endereço www.sigals. f iocruz.br .   

7.7.  Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos e  recursos 
de recursos.  

7.8.  Recursos cujo teor desrespeite a Comissão de Seleção serão preliminarmente 
indeferidos.  

 

8. DA MATRÍCULA INSTITUCIONAL E EM DISCIPLINAS 

8.1. O candidato aprovado deverá , no primeiro dia de aula,  apresentar os  
documentos enviados na Inscr ição, a menos do currículo  Lattes e suas 
comprovações,  e duas fotos 3x4.  

8.2. Os documentos referidos em 8.1. devem ser entregues uma cópia,  no padrão A4 
apresentando o original para conferência,  ou uma cópia autent icada em cartório .  
No caso de cópias não autenticadas,  estas deverão obrigatoriamente ser conferidas  
a vista dos originais e autent icadas pelo serv idor responsável ,  no momento da 
entrega.  

8.3. A matrícula inst itucional compreenderá também a matrícula  em todas as  
disc ipl inas do Curso , que será feita automaticamente .  

 

9.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1. A inscrição do candidato , impl ica na aceitação das normas e instruções para o 
processo de seleção contidas nesta CHAMADA PÚBLICA e nos comunicados que 
vierem a ser tornados públicos .  

9.2.  Havendo vaga remanescentes das destinadas aos parceiros internacionais ,  essas  
poderão ser preenchidas,  até seu l imite,  por candidatos brasi le iros classif icados  a  
partir  da 21ª posição em diante .  

9.3.  Qualquer regra prevista nest a Chamada Pública  poderá ser  alterada,  a  qualquer 
tempo, antes da realização de qualquer das etapas ,  mediante nova publicação do 
item ou itens eventualmente retif icados,  alterados ou complementados .  

9.4.  Todas as reuniões da Comissão de Seleção serão lavradas em atas.  Estas devem 
conter as  ocorrências  verif icadas e  as  decisões tomadas,  devidamente assinadas 
pelo presidente da comissão .  

9.5. Os documentos de candidatos não c lassif icados,  t ratando -se de cópia,  serão 
descartados conforme a legislação vigente.  

9.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção ouvida, sempre que 
possível,  a  Procuradoria Jurídica da FIOCRUZ . 

mailto:inscricaolato.ilmd@fiocruz.br
http://www.sigals.fiocruz.br/


 

 

 

 

 

7 

 

 

Manaus, 11 de setembro de 2017 

 

SÉRGIO LUIZ BESSA LUZ   
Diretor do ILMD-FIOCRUZ 

 

 

 

 

ANEXO I  
MATRIZ PEDAGÓGICA DO CURSO  

 
Quadro 1 -  Distribuição das ETAPAS e discipl inas a serem oferecidas no Curso de 
Especial ização em Vigi lância em Saúde na Rede de APS na Trípl ice Fronteira do Alto  
Solimões.  

Eta
pas  

Unidades  Nome da discipl ina  
Carga 

Horária  

1 1 
Polít icas  de saúde,  o território  e o contexto da APS 
em regiões de fronteira  

30h 

1 2 
Aspectos Conceituais e Arcabouço Jurídico Polít ico 
da Vigi lância em Saúde  

40h 

2 3 
Perfi l  Sociocultural  e Sanitário da Região da Trípl ice 
Fronteira Amazônica  

30h 

2 4 Vigi lância Epidemiológica I  45h 

2 5 Vigi lância Epidemiológica I I  45h 

3 6 
Prevenção e o cuidado em IST,  HIV/ aids e hepatites  
virais  

40h 

3 7 
Vigi lância  Ambiental,  Vigi lância Sanitária  e de 
Saúde do Trabalhador  

45h 

3 8 
As Prát icas  de Vigi lância em Saúde no Âmbito da 
Rede de Atenção Básica à Saúde  

45h 

4 9 
Ordenamento de Linha de Cuidado, Gestão e 
Financiamento da Vigi lância em Saúde no Município 
e em situações transfronteiriças  

40h 

4 10 Metodologia da Pesquisa e Elaboração  de TCC 80h 

Total de horas  440 
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ANEXO I I  –  CR ITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO  

 
 
I  –  T itulação Acadêmica;  
I I  –  Atuação Prof issional.  
 
Serão considerados os valores abaixo especif icados para os itens devidamente 
comprovados. A nota da avaliação do Currículo  será o somatório  dos pontos obtidos 
pelo candidato nos itens I  e I I .  
 
I  –  TITULAÇÃO ACADÊMICA 

TIPO STATUS DO CURSO PONTUAÇÃO  

Graduação na área de Saúde  Curso concluído  10,0 

Graduação em outras áreas  Curso concluído  5,0 

 
I I  –  ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

TIPO PONTUAÇÃO 

Tempo de atuação na Atenção 
Primária em Saúde /  Estratégia 
Saúde da Famíl ia /  Unidade 
Básica de Saúde  

Anos completos de 
atuação no munic ípio 
onde atualmente está 

lotado 

2,0 pontos por ano  

Anos completos de 
atuação em outros 

municípios  
1,0 ponto por ano  

Atribuição na unidade de saúde  Assistencial  10,0 

Atuação prévia na área de 
vigi lância em saúde  

Ter no mínimo 1 ano 
de atuação na área  

3,0 
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ANEXO I I I  –  CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

 

ATIVIDADES INÍCIO TÉRMINO HORÁRIO 

Período de Inscrição 22/08/17 22/09/17 on line 

Divulgação das inscrições homologadas 27/09/17 às 16:00 

Período interposição de recursos das inscrições não 
homologadas 

28/09/17 29/09/17 on line 

Publicação do resultado dos recursos 02/10/17 às 17:00 

Publicação do resultado da seleção 03/10/17 às 17:00 

Período para interposição de recursos da seleção dos 
candidatos 

04/10/17 05/10/17 on line 

Publicação do resultado dos recursos 06/10/17 às 17:00 

Entrega dos documentos comprovação das cópias de 
documentos de inscrição e formulário de matrícula (para ser 
preenchido neste dia) 

23/10/17 
08:00 às 

10:00 

Início das aulas e primeira disciplina 23/10/17 29/10/17 
10:00 às 

17:00 

 


