
 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA – No 06/2019 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM DIREITO SANITÁRIO 

 

Esta chamada pública para divulgar o Curso de Atualização em Direito Sanitário do Programa 

de Direito Sanitário (PRODISA/GEREB/FIOCRUZ) e da Escola Fiocruz de Governo da 

Gerência Regional de Brasília (EFG/GEREB/FIOCRUZ). 

 

1. DA APRESENTAÇÃO: 

 

O Direito Sanitário, que teve sua origem com a publicação da Constituição Federal Brasileira 

de 1988, hoje se insere também dentro de um contexto de transições jurídico-legais, 

tecnológicas e epidemiológicas, exigindo de seus operadores, constante atualização. É com esse 

intuito que o Programa de Direito Sanitário da Fundação Oswaldo Cruz Brasília apresenta o 

Curso de Atualização em Direito Sanitário, que tem por objetivo promover o debate sobre 

esses temas contemporâneos que envolvem o direito, a saúde e suas interfaces.   

2. DOS OBJETIVOS: 

 

Geral: Promover o debate sobre temas contemporâneos do direito sanitário  

 

Específicos: 

 

(a) Atualizar os profissionais do direito e da saúde sobre temas atuais do Direito 

Sanitário;  

(b) Inter-relacionar os temas contemporâneos do direito sanitário com as práticas 

profissionais; 

(c) Desenvolver expertises para o SUS na área do Direito Sanitário. 

 

3. ESTRUTURA CURRICULAR  
 

O curso está organizado em módulo único, composto de 20 (vinte) encontros presenciais, em 

que especialistas apresentarão temas contemporâneos do direito à saúde, seguido de debate 

entre os presentes. Cada encontro terá a duração de 1h30.   

 

 

        

TEMAS 

 

Cientometria: uma análise a partir da publicação em periódico de 

saúde pública  

Direito constitucional a saúde: desafios e perspectivas 

Consolidação Normativa do SUS: dimensões regulatórias e 

relevância para a aplicabilidade do direito à saúde  

O avanço brasileiro nas políticas antitabagistas- luta antitabagista 

Proteção de dados sensíveis na saúde 



Aspectos jurídicos institucionais dos programas de recrutamento 

de médicos estrangeiros- recrutamento de médicos 

Erro médico no DF: uma visão empírica a partir de estudos de 

caso 

Judicialização da saúde: a relação Legislativo-Judiciário na 

concretização desses direitos 

Educação, saúde e trabalho: repercussões sobre a saúde psíquica 

Mayaro: a nova contaminação do Aedes aegypti 

Direito dos pacientes: a construção da dignidade e do 

empoderamento dos usuários 

Simplificação regulatória na saúde: como fazer, qual a 

importância e quais as consequências 

O Ministério Público como agente do desenvolvimento 

sustentável no SUS 

Um panorama das bases de dados jurídicas brasileiras 

Responsabilidade médica e consentimento informado 

Política e saúde: a produção legislativa brasileira 

Estado da arte da bioética 

Diálogo entre democracia participativa e democracia 

representativa na saúde 

Responsabilidade civil e penal no direito à saúde 

O papel do Ministério Público na defesa do direito à saúde 

 

4. DA CLIENTELA 

 

 

Profissionais do Direito e da Saúde de instituições públicas e privadas com atuação na área e 

demais interessados no tema. 

 

5. DO NÚMERO DE VAGAS 

 

O Curso de Atualização em Direito Sanitário oferece 50 (cinquenta) vagas. 

 

 

6. DA ESTRUTURA, REGIME E DURAÇÃO 

 

Início: 30/07/2019  

Término: 05/12/2019  

Carga Horária total: 30 h  

 

As aulas serão ministradas das 18h30 às 20h, no Auditório interno da Fiocruz Brasília, 

conforme calendário. 

Mês Dias de aulas 

Julho  30 

Agosto  01, 13, 15, 27 e 29 

Setembro  05, 12, 24 e 26 

Outubro  08, 10, 22 e 24 

Novembro  05, 07, 18 e 21 

Dezembro 03 e 05 

 

 

 

 



7. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

As datas de realização das inscrições e demais etapas do processo seletivo, constam do quadro 

a seguir: 

 

Data Evento 

01/07/2019 Lançamento da Chamada Pública (Edital) 

10/07/2019  
Início das inscrições online e Matrícula mediante 

entrega da documentação necessária 

30/07/2019 até às 17h Encerramento das inscrições online e Matrícula 

30/07/2019 Início do Curso 

 

8. DA INSCRIÇÃO E DA MATRÍCULA  

 

7.1 O período de inscrições é permanente, inicialmente a matrícula é de 10 a 30 de julho de 

2019, mas poderá ser feita a inscrição no primeiro dia do curso, no horário do mesmo, mediante 

entrega da documentação pertinente, caso ainda existam vagas remanescentes. 

 

7.2 A inscrição no processo seletivo dar-se à em duas fases: a inscrição online no endereço 

eletrônico: www.sigals.fiocruz.br, e entrega de envelope lacrado com documentação na 

secretaria da Escola Fiocruz de Governo, conforme a seguir descrito: 

 

 A 1ª fase da inscrição consiste no preenchimento online do formulário eletrônico de 

inscrição na Plataforma SIGALS, disponível no endereço eletrônico 

www.sigals.fiocruz.br, link Inscrição, localizada na coluna da esquerda, depois em 

“modalidade presencial” e em seguida “Categoria Atualização”. Escolha a unidade 

“Fiocruz Brasília – Escola Fiocruz de Governo” e clique duas vezes em cima do nome 

do curso de Atualização em Direito Sanitário. A Chamada de Seleção do curso aparecerá 

e na mesma tela, “iniciar inscrição” por meio de um botão azul. Vale ressaltar que 

somente com o navegador Internet Explorer é possível o acesso à Plataforma Siga. 

Finalizada a inscrição online, o formulário deverá ser impresso e assinado e juntado aos 

documentos requeridos no item 9 deste edital. 

 

7.3 Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas nos sites da Fiocruz 

Brasília (www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br), bem como na Plataforma SIGALS 

(www.sigals.fiocruz.br). 

 

7.4. Local e horário: O envelope com a documentação de inscrição deverá ser entregue na 

Secretaria Acadêmica-SECAD da EFG/Gereb/Fiocruz, localizada na Avenida L3 Norte, 

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, SC 4, Brasília/DF, das 08h às 12h e das 13h às 

17h. 

 

7.5. Só serão consideradas as solicitações enviadas pelos correios, exclusivamente via SEDEX 

10, que forem postadas até o dia 29/07/2019. 

 

7.6. Serão aceitas matrículas feitas por procuração, desde que pública e específica para este 

fim. 

 

 

9. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA 

 

9.1. Formulário Eletrônico de inscrição e matrícula, disponível na Plataforma SIGALS 

(www.sigals.fiocruz.br) impresso e assinado. 

 

9.2. Curriculum vitae atualizado  

 

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


9.3. Cópia legível do CPF e identidade (frente e verso). São considerados documentos oficiais 

de identidades as carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de 

Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas Policias Militares, pelos órgãos Fiscalizadores 

de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.) Carteira de Identidade (RG), Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CRM, 

CRP. Etc.), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto, Passaporte, 

Carteiras expedidas por órgão público que por Lei Federal valem como identidade. 

 

9.4. Cópia legível autenticada do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha, 

tamanho A4). O(a)s candidato(a)s 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 anos anteriores à data deste edital. 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. 

 

9.5. Cópia legível autenticada do Histórico Escolar de graduação (frente e verso na mesma 

folha, tamanho A4). 

 

9.6. Cópia legível autenticada da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em 

relação à documentação apresentada (folha tamanho A4). 

 

9.7.2 fotos 3x4. 

 

Nota: as cópias autenticadas em cartório podem ser substituídas por cópias simples desde que 

seus originais sejam apresentados para conferência na Secretaria Acadêmica da Escola Fiocruz 

de Governo. 

 

 

10. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

10.1. Será disponibilizada no SIGASS (www.sigals.fiocruz.br), a relação com os nomes do(a)s 

candidato(a)s cujas inscrições forem homologadas, bem como as que não o forem, constando o 

respectivo motivo. Não serão fornecidas informações por outro meio. 

 

10.2. Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas o(a)s candidato(a)s 

que apresentarem a documentação completa exigida até o dia 30/7/2019. Após o término do 

prazo de inscrição, não será aceita a entrega de nenhum documento. 

 

10.3. Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Seleção. 

 

11. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O resultado final será divulgado no mural da Secretaria Acadêmica da EFG/Gereb/Fiocruz, 

Brasília, na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br) e na página da Fiocruz Brasília 

(www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br). 

 

12. DO INÍCIO DAS AULAS 

 

12.1. Início das Aulas: 30 de julho de 2019. 

 

13. DA CERTIFICAÇÃO 

 

O aluno que cumprir 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso, fara jus 

ao certificado de Atualização em Direito Sanitário. 

 

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


 

 

 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

13.1. Os documentos em outras línguas, que não o português, deverão ser traduzidos por 

tradutor oficial, atendida a legislação nacional aplicável. 

 

14.2. A documentação do(a)s candidato(a)s não aprovados permanecerá na Secretaria 

Acadêmica da Escola Fiocruz de Governo e poderá ser retirada por um período de até 2 (dois) 

meses após a divulgação do resultado final. Findo este período, a documentação será inutilizada. 

 

14.3. Ao inscrever-se ao processo seletivo, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste edital. 

 

15. ENDEREÇO DA ESCOLA FIOCRUZ DE GOVERNO – BRASÍLIA/DF: 

 

Escola Fiocruz de Governo- EFG 

Secretaria Acadêmica – SECAD 

Área Fiocruz Brasília Gleba A, Campus Universitário Darcy Ribeiro 

Bloco Educacional - Térreo 

70904-130 Brasília / DF 

E-mail: secad@fiocruz.br 

Telefone: (61) 3329-4541  

Horário de atendimento ao público: De segunda a sexta-feira das 8h às 12h; 13h às 17h.  

E-mail: prodisa@fiocruz.br 

Telefone: (61) 3329-4777/ 3329 4746    

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Mara Campos Alves 

Coordenadora do Programa de Direito Sanitário 

Fiocruz Brasília 

 

 


