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ERRATA Nº 03 

 

A Comissão de Seleção do Curso de Especialização em Transformação Digital na 

Saúde torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO da 

Chamada Pública nº 04/2022, contendo as seguintes alterações: 

Onde se lê: 

  

10. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
  

10.2.1 Carta de intenção: até 25 (vinte e cinco) pontos, considerando os seguintes 

itens:  

I. Capacidade de síntese (o texto não deve ultrapassar duas páginas, 

espaçamento entre linhas 1,5 e fonte Times New Roman 12): até 4 (quatro) 

pontos;  

II. Correlação entre a experiência acadêmica e profissional na área da 

Especialização em Transformação Digital na Saúde, bem como perspectivas 

de seu aproveitamento na atual inserção profissional: até 8 (oito) pontos;  

III. Motivação central para participar da Especialização em Transformação 

Digital na Saúde: até 8 (oito) pontos. 

 

10.2.1.      Currículo: até 25 (vinte e cinco) pontos, considerando os seguintes itens, Anexo 

V:  

I. Atividades profissionais e/ou estágio relacionados à área de Saúde Coletiva 

e/ou Saúde/Transformação Digital nos últimos 5 anos: até 05 (cinco) pontos, 

sendo considerado 01 pontos por ano de experiência;  

II. Participação em eventos científicos relacionados à área de Saúde Coletiva e/ou 

Saúde/Transformação Digital nos últimos 5 anos: até 10 (dez) pontos, sendo:   

1,5 pontos por participação como expositor em atividade do programa 

oficial do evento;  

01 ponto por participação na modalidade de comunicação oral;  

01 ponto por participação na modalidade de pôster/painel;  

0,5 ponto por participação como ouvinte/observador/congressista.  

  

III. Publicações científicas até 03 (três) pontos, sendo considerado 01 ponto por 

publicação.  

IV. Produções técnicas: até 03 (três) pontos (01 ponto por produções).  
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Leia-se: 

10.  DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
  

10.2.1 Carta de intenção: até 20 (vinte) pontos, considerando os seguintes itens:  

I. Capacidade de síntese (o texto não deve ultrapassar duas páginas, espaçamento 

entre linhas 1,5 e fonte Times New Roman 12): até 4 (quatro) pontos;  

II. Correlação entre a experiência acadêmica e profissional na área da Especialização 

em Transformação Digital na Saúde, bem como perspectivas de seu aproveitamento 

na atual inserção profissional: até 8 (oito) pontos;  

III. Motivação central para participar da Especialização em Transformação Digital na 

Saúde: até 8 (oito) pontos.  

 

10.2.2 Currículo: até 21 (vinte e um) pontos, considerando os seguintes itens, Anexo V:  

I. Atividades profissionais e/ou estágio relacionados à área de Saúde Coletiva 

e/ou Saúde/Transformação Digital nos últimos 5 anos: até 05 (cinco) pontos, 

sendo considerado 01 pontos por ano de experiência;  

II. Participação em eventos científicos relacionados à área de Saúde Coletiva e/ou 

Saúde/Transformação Digital nos últimos 5 anos: até 10 (dez) pontos, sendo:   

1,5 pontos por participação como expositor em atividade do programa oficial do 

evento;  

01 ponto por participação na modalidade de comunicação oral;  

01 ponto por participação na modalidade de pôster/painel;  

0,5 ponto por participação como ouvinte/observador/congressista.   

III. Publicações científicas até 03 (três) pontos, sendo considerado 01 ponto por 

publicação.  

IV. Produções técnicas: até 03 (três) pontos (01 ponto por produção).  
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