
 

 

CHAMADA PÚBLICA – No 01 /2018 

ESPECIALIZAÇÃO EM PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AMBIENTE E 

TRABALHO 

 

Chamada pública para a seleção de candidatos (as) para o Curso de Especialização em 

Promoção e Vigilância em Saúde, Ambiente e Trabalho, da Escola Fiocruz de Governo/ 

Gerência Regional de Brasília (EFG/Gereb/Fiocruz), em cooperação com a Secretaria de 

Estado da Saúde de Tocantins (SES- TO). Atende à deliberação do Colegiado de Pós-

Graduação-CPG da Escola Fiocruz de Governo/Gereb/Fiocruz, tomada durante a sua 34ª 

Reunião Ordinária, em 2017.  

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Curso Especialização em Promoção e Vigilância em Saúde, Ambiente e Trabalho está 

organizado em 04 (quatro) ciclos compostos por disciplinas que foram construídas com base 

nos princípios e diretrizes do SUS, com ênfase em temas que integram promoção da saúde, 

ambiente e trabalho; determinação social da saúde; vigilância de base territorial e 

participativa. Apesar dos ciclos funcionarem de forma sistêmica e estruturarem formação e a 

qualificação nas áreas de promoção na saúde, ambiente e trabalho para o fortalecimento do 

SUS, eles abordam conteúdo que proporcionam aos trabalhadores (as) e profissionais de 

saúde uma formação político-ideológica visando a construção de sujeitos críticos 

comprometidos com a saúde como direito fundamental e com a consolidação, fortalecimento 

e ampliação do Sistema Único de Saúde como forma de acesso a este direito. 

 

A Terceira edição do curso de Especialização em Promoção e Vigilância em Saúde, Ambiente 

e Trabalho, terá 60 (sessenta) vagas e será realizada em 12 encontros presenciais na cidade de 

Palmas, localizado no Estado do Tocantins. Os encontros/aulas terão cada um a carga horária 

de 30 horas, estando divididos em Tempo Escola (T.E.) com 20h e Tempo Comunidade 

(T.C.) com no mínimo 10h. O Tempo Escola ocorrerá de forma presencial, município de 

Palmas –Tocantins e contará com o apoio de educadores. O Tempo Comunidade será na 

modalidade à distância e o educando realizará, a cada unidade, um trabalho acordado que 

deverá ser produzido e enviado à coordenação do curso a partir de experiências desenvolvidas 

nos territórios e serviços.  Estes trabalhos serão registrados na forma de portfólio e serão 

produzidos no decorrer do curso. 

 

Como pré-requisito para certificação, o educando deverá ter um mínimo de 75% de presença, 

apresentar um projeto de intervenção coletivo e um Trabalho de Conclusão de Curso 

(individual) relacionado à promoção e vigilância em saúde, ambiente e trabalho na 

perspectiva do desenvolvimento dos Territórios Saudáveis e Sustentáveis (TSS).  

 

2. OBJETIVOS 

 

Geral: Qualificar e fomentar o debate de novos conhecimentos e saberes e no campo da 

promoção da saúde, ambiente e trabalho na perspectiva do fortalecimento do Sistema Único 

de Saúde –SUS e suas relações intersetoriais e práticas participativas.  



 

 

Específicos: 

 

1. aprimorar as competências para que as trabalhadoras e os trabalhadores atuem em 

atividades da gestão, atenção e vigilância em saúde buscando aperfeiçoar as ações no campo 

da vigilância e promoção da saúde, ambiente e trabalho; 

2. aprimorar as competências para que atores sociais (trabalhadores, profissionais, 

técnicos e representantes da sociedade civil) atuem em atividades da gestão, atenção e 

vigilância em saúde buscando aperfeiçoar as ações no campo da saúde, ambiente e trabalho; 

3. aplicar elementos de base teórico-metodológicos que contribuam para 

desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre as políticas públicas sociais, na relação com o 

campo da saúde, ambiente e trabalho; e 

4. aplicar e desenvolver metodologias no campo da promoção da saúde, ambiente e 

trabalho que contribuam para atuação na gestão estratégica e participativa de base territorial 

de práticas e de governança de políticas públicas. 

 

3. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

O curso está organizado da seguinte forma: 

Ciclos Carga 

Horária 

Bases teórico-metodológicas do SUS com ênfase nas questões do território 

rurais e desenvolvimento regional 

60 

Práticas/Políticas de promoção da saúde, por meio de políticas sociais 

integradas, determinação social do processo saúde e doença (sistema de 

monitoramento/processo saúde/doença) 

60 

Participação social e controle do SUS (Práticas e governança em redes 

intersetoriais e intrassetorial) 

90 

Vigilância em saúde de base territorial, de forma integrada e participativa 90 

Orientação TCC 30 

Projeto de intervenção no território 50 

TCC 50 

TOTAL 430 

 

PÚBLICO ALVO 

Esta chamada pública está destinada exclusivamente aos trabalhadores de nível superior dos 

serviços públicos estaduais e municipais de diversas áreas, preferencialmente das secretarias 

de saúde (da vigilância em saúde, atenção básica, núcleos de saúde do trabalhador, unidades 

sentinelas em saúde do trabalhador, CEREST, centro formador); membros de movimentos 

sociais e profissionais das instituições parceiras (acadêmicas, centro formador e de serviços 



 

 

públicos) do Tocantins. As vagas serão distribuídas por regiões de saúde, sendo elas: Porto 

Nacional, Lagoa da Confusão, Gurupi, Araguaína e Palmas.   

 

4. NÚMERO DE VAGAS 

 

O curso oferece 60 (sessenta) vagas. 

 

5. ESTRUTURA, REGIME E DURAÇÃO 

 

Início: 16 maio de 2018. 

Término: 28 de Junho de 2019. 

Carga Horária total: 430 h. 

 

Calendário das aulas Mês 

ATIVIDADE PERÍODO 

Encontro 01 16 a 18 de maio de 2018 

Encontro 02 20 a 22 de junho de 2018 

Encontro 03 01 a 03 de agosto de 2018 

Encontro 04 29 a 31 de agosto de 2018 

Encontro 05 19 a 21 de setembro de 2018 

Encontro 06 24 a 26 de outubro de 2018 

Encontro 07 28 a 30 de novembro de 2018 

Encontro 08 12 a 14 de dezembro de 2018 

Encontro 09 13 a 15 de fevereiro de 2019 

Encontro 10 13 a 15 de março de 2019 

Encontro 11 10 a 12 de abril de 2019 

Encontro 12 15 a 17 de maio de 2019 

Conclusão da especialização                                    28 de junho de 2019 
Nota: Após a conclusão das disciplinas, o educando deverá apresentar publicamente seu TCC, 

conforme normas previstas no regulamento do programa. 

 

6. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

As datas de realização das inscrições e demais etapas do processo seletivo seguirão o 

cronograma a seguir: 

 

Data Evento 

02/03/2018 Lançamento da Chamada Pública (Edital) 

16/04/2018 

A partir das 09h 

Início das inscrições online e recebimento de 

envelopes com a documentação 

20/04/2018 
Encerramento das inscrições online e de entrega 

de envelopes com a documentação até às 17h 

30/04/2018 Homologação das inscrições  

02 e 03/05/2018 Recurso da homologação 

07/05/2018 Resultado final 



 

 

14 a 15/05/2018 Matrículas dos Aprovados 

16/05/2018 Início do Curso 

 

7. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

8.1 O período de inscrições será de 16 a 20 de abril de 2018. 

 

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

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

para o Núcleo de Educação Permanente –NPP da Superintendência de Vigilância, Promoção e 

Proteção à Saúde –SVPPS/SES-TO, conforme descrito a seguir: 

 

 1ª fase: 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 Especialização”. Escolha a unidade “Escola Fiocruz de Governo - EFG” e 

clique duas vezes em cima do nome do curso de Especialização em Promoção e 

Vigilância em Saúde, Ambiente e Trabalho. 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. 

 

 2ª fase: depósito do envelope lacrado, contendo a documentação exigida no item 9 deste 

edital ao Núcleo de Educação Permanente –NPP da Superintendência de Vigilância, 

Promoção e Proteção à Saúde –SVPPS/SES-TO. Fora do envelope deverá constar, apenas: 

 “Inscrição para o Processo de Seleção para o Curso Especialização em Promoção e 

Vigilância em Saúde, Ambiente e Trabalho – EFG/Fiocruz” + nº de Inscrição + 

“nome completo do (a) candidato(a)”. 

 

8.3 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). 

 

8.4. Local e horário: O envelope com a documentação de inscrição deverá ser entregue no 

seguinte endereço:  

* Núcleo de Educação Permanente –NPP da Superintendência de Vigilância, 

Promoção e Proteção à Saúde –SVPPS/SES-TO. 

Endereço: Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins - Anexo I - Qd 104 nortes, Av. 

LO 2, Lt 30, Edifício Lauro Knop, - 3º andar - CEP: 77.006-022, Palmas - TO - Brasil  

 

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


 

 

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

SEDEX que forem postadas até o dia 20/04/2018, não respondendo a Fiocruz pelo não 

recebimento da referida documentação em caso de extravio pelos Correios.. 

 

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

 

9.1. Formulário Eletrônico de inscrição, disponível na Plataforma SIGALS 

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

 

9.2. Curriculum vitae atualizado. 

 

9.3. Carta de intenção com, no máximo, 2 laudas, digitadas em Times New Roman, tamanho 

12, espaço entre linhas 1,5, contendo as seguintes informações:  

o Trajetória profissional e perspectivas futuras; e 

o Razões pelas quais deseja fazer a Especialização em Promoção e Vigilância em Saúde, 

Ambiente e Trabalho. 

 

9.4. 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 (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. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

10.1. Será disponibilizada no SIGALS (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 os(as) 

candidatos(as) que apresentarem a documentação completa exigida dentro do prazo previsto 

no item 7 do presente Edital. 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. 

 

 

 

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


 

 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

11.1. A pontuação final do(a) candidato(a) será a da análise da carta de intenção e do 

Curriculum vitae, onde a nota final (NF) corresponde à nota da carta de intenção (NCI) + 

nota do Curriculum vitae (NCV), conforme descrito a seguir: 

 

Carta de intenção: até 50 (cinquenta) pontos, considerando os seguintes itens: 

 Capacidade de síntese (o texto não deve ultrapassar duas páginas); 

 Resumo da trajetória profissional, com ênfase nas experiências em e promoção e 

vigilância em saúdes; 

 Correlação entre a experiência acadêmica e profissional na área de saúde pública, na 

comunidade e nos serviços de saúde do SUS, bem como perspectivas de seu 

aproveitamento na atual inserção profissional; 

 Possíveis contribuições do curso em sua formação profissional e suas expectativas. 

 

Análise de currículo: até 50 (cinquenta) pontos, considerando os seguintes itens: 

 Atividades profissionais relacionadas à área de saúde: até: 10 pontos; 

 Atividades profissionais relacionadas à comunidade e aos movimentos sociais: até: 10 

(dez )pontos; 

 Atividades profissionais relacionadas à área de vigilância em saúde, atenção básica, em 

especial saúde do trabalhador: até 20 (vinte) pontos; 

 Publicações científicas e Produções técnicas/ acadêmicas:  até 10 (dez) pontos. 

 

11.2. Na hipótese de igualdade de pontos na classificação, para fins de desempate, terá 

preferência, sucessivamente, o (a) candidato (a): a) com maior nota na carta de intenção; b) 

com maior idade. 

 

11. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

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

Brasília e na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br), onde constará do nome do(a) 

candidato(a), nota final e respectiva classificação. 

 

12. DOS RECURSOS 

 

13.1. Pedidos de reconsideração e recursos (estes últimos somente por vício de forma e 

devidamente fundamentados em literatura científica) contra o resultado provisório do 

processo de seleção somente serão acolhidos, pela Comissão de Seleção do Curso, se 

interpostos nos prazos e horários previstos no item 7 deste edital e deverão, 

obrigatoriamente, ser formalizados por meio de formulário próprio (Anexo I), enviado 

digitalizado para o e-mail secad@fiocruz.br, nos dias 02 e 03 de maio de 2018. Os 

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


 

 

pedidos de recurso serão aceitos até às 17h do dia 03/05. Após esse período e horário, 

não serão aceitos pedidos de revisão. 

13.2. Competirá à Comissão de Seleção deliberar sobre todos os assuntos referentes à 

seleção não previstos neste edital. 

 

13. DA MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS 

 

14.1. Período de Matrícula: 14 a 15 de maio de 2018 

 

14.2. Início das Aulas: 16 de maio de 2018 

 

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

fim. 

 

14.4. Documentos exigidos para matrícula: 

a) Cópia legível autenticada do diploma de graduação (frente e verso na 

mesma folha, tamanho A4); 

b) Cópia legível do Histórico Escolar de graduação (frente e verso na 

mesma folha, tamanho A4); 

c) Cópia legível autenticada da Certidão de Casamento, caso haja 

mudança de nome em relação à documentação apresentada (folha tamanho 

A4); 

d) 1 fotos 3x4; e 

e) Preenchimento e assinatura de Formulário de Matrícula, que será 

disponibilizado pela secretaria acadêmica. 

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

sejam apresentados para conferência durante o 1ª (primeiro) dia de aula da Especialização Promoção e 

Vigilância em Saúde, Ambiente e Trabalho, a um servidor da Fiocruz Brasília . 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 Será excluído(a), sumariamente, do processo de seleção, o(a) candidato(a) que: 

a) Deixar de atender a qualquer solicitação por parte da Comissão de Seleção; 

b) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em qualquer das etapas de 

seleção; e 

c) Deixar de apresentar a documentação requerida. 

 

15.2 Havendo desistência de candidato(a)s convocado(a)s, será facultada à Coordenação do 

Curso substituí-los, convocando novo(a)s candidato(a)s, com classificação imediatamente 

posterior, para provimento das vagas previstas nesta Chamada Pública. 

 

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

tradutor oficial, atendida a legislação nacional aplicável. 

 



 

 

15.4. 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. 

 

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

estabelecidas neste edital. 

 

15.6. Não será disponibilizada bolsa para os participantes do curso. As despesas de 

locomoção, hospedagem e alimentação para a participação dos encontros presenciais é de 

exclusiva responsabilidade dos educandos.  

 

15.7. O local onde será realizado os encontros/aula será divulgado no ato da publicização do 

resultado final. 

 

15. ENDEREÇOS PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

O envelope com a documentação de inscrição deverá ser entregue no endereço abaixo: 

 

Núcleo de Educação Permanente –NPP da Superintendência de Vigilância, 

Promoção e Proteção à Saúde –SVPPS/SES-TO. 

Endereço: Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins - Anexo I - Qd 104 norte, Av. LO 

2, Lt 30, Edifício Lauro Knop, - 3º andar - CEP: 77.006-022, Palmas - TO - Brasil 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Curso de Especialização em Promoção e Vigilância em Saúde, 

Ambiente e Trabalho 

Escola Fiocruz de Governo - EFG 

Fundação Oswaldo Cruz/Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

À Comissão de Seleção do 

Curso de Especialização em Promoção e Vigilância em Saúde, 

Ambiente e Trabalho 

Escola de Governo em Saúde – EFG 

Fiocruz Brasília 

 

1 - Nome do requerente: _______________________________________________________ 

2 – Nº Inscrição: _____________________________________________________________ 

5 - CPF: ____________________________________________________________________ 

Recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisão: 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliador(a) 

 

Brasília, ____de________________ de 2018. 

 

 

________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 



 

 

 

 


