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CHAMADA PÚBLICA – No01/2018 
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DE 

TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS NA CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

 

Esta chamada pública para seleção de candidatos/as para o Curso de Especialização em 

Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido, da 

Fiocruz Ceará atende ao Projeto aprovado pelo Ministério da Saúde/Coordenação Geral de 

Apoio ao Controle Social, à Educação Popular em Saúde e às Políticas de Equidade – 

CGASOC/Departamento de Apoio à Gestão Participativa – DAGEP/Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa – SGEP, Processo Nº 25000.49005-2017-12, D.O.U. de 19/12/2017. 

 

1. Do Edital 

 

1.1. Edital para seleção de educandos/as para o Curso de Especialização em Educação Popular 

e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido, ação estratégica da 

Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(PNEPS-SUS).  
 

2. Da apresentação 
 

2.1. A primeira edição do Curso de Especialização em Educação Popular e Promoção de 

Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido, com carga horária de 366 horas, terá 

trinta e cinco (35) vagas destinadas a trabalhadores/as de saúde e militantes das redes, fóruns, 

articulações, movimentos sociais e populares no contexto das cinco (5) macrorregiões de saúde 

do Ceará e região oeste do Rio Grande do Norte que tenham alguma ação anterior vinculada a 

experiências de Educação Popular em Saúde e de Convivência com o Semiárido, em especial 

experiências com populações incluídas nas Políticas de Promoção da Equidade. 
 

2.2. O Curso de Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na 

Convivência com o Semiárido é composto por seis (6) módulos, os quais estão organizados de 

forma integrada e articulada em três (3) Unidades de Aprendizagem (UA)1, a serem desenvolvidas 

no Tempo Escola (TE) e no Tempo Comunidade (TC).  O TE2 é composto por três (3) momentos 

presenciais, os quais acontecerão na cidade de Fortaleza, em sistema de imersão de sete (7) dias, 

com carga horária de 70 horas-aula cada; e pelos momentos destinados à realização dos 

encontros regionais (com duração de (3) três dias cada, correspondendo a 24 horas-aula, por 

encontro) e do encontro interestadual (com duração de (3) três dias, correspondendo a 24 horas-

aula), nos quais os/as educandos apresentarão seus projetos de intervenção desenvolvidos nos 

territórios onde atuam, bem como os trabalhos de conclusão de curso, respectivamente. Cada 

                                                        
1  As Unidades de Aprendizagem/UA funcionarão de forma sistêmica articulando os diferentes módulos e 

integrando formação e qualificação nas áreas de Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na 

Convivência com o Semiárido, abordando conteúdos que visam proporcionar aos/às trabalhadores/as de saúde e 

militantes dos movimentos sociais e populares 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.  
2 O tempo-escola funcionará momentos presenciais nos quais os/as educandos/as permanecerão em imersão por 

um período de tempo onde lhes será possível estabelecer uma relação de diálogo direta com educadores/as e com 

os conteúdos teóricos previstos no currículo com o propósito de estabelecer nexos com as diferentes realidades 

vividas com base na problematização, a fim de promover reflexões sobre as questões relevantes para que possam 

construir proposições de intervenção transformadora nos contextos onde atuam.  
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educando/a participará de pelo menos (1) um encontro regional e todos/as os/as educandos/as 

participarão do encontro interestadual. O TC 3  acontecerá entre cada TE, no qual serão 

realizadas atividades no território, além de atividades individuais acordadas no TE, com 

produção de materiais que deverão ser entregues à Coordenação do Curso e registrados em 

portfólio e/ou sistematizados durante o Curso.  
 

2.3. Os módulos integrados em UA foram construídos com base nos princípios e diretrizes do 

SUS, com ênfase em temas que integram Educação Popular e Promoção de Territórios 

Saudáveis na Convivência com o Semiárido e abordarão conteúdos que visam proporcionar 

aos/às trabalhadores/as de saúde e militantes das redes, fóruns, articulações, movimentos 

sociais e populares 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 SUS como forma de acesso a este direito. 
 

2.4. Como pré-requisito para certificação, o/a educando/a deverá ter um mínimo de 75% de 

presença e apresentar um Projeto de Intervenção (individual ou coletivo) 4  e Trabalho de 

Conclusão de Curso/TCC (individual) sobre algum dos temas abordados nas UA (durante o TE 

e/ou TC), além de participar de pelo menos um (1) dos cinco (5) Encontros Regionais e do 

Encontro Interestadual promovidos paralelamente ao Curso de Especialização.   
 

2.5. O Curso de Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na 

Convivência com o Semiárido terá no TE um total de 258 horas-aula, no TC 108 horas, 

totalizando ao final 366 horas de Curso. Serão destinadas 100 horas para a elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 

3. Dos objetivos 
 

3.1. Objetivo Geral  
 

3.1.1. Contribuir com a qualificação e fomento à educação permanente e organização político-

social de trabalhadores/as da Rede SUS e de militantes dos movimentos, coletivos e práticas de 

Educação Popular em Saúde e de Convivência com o Semiárido nos estados do Ceará e Rio Grande 

do Norte, no sentido de subsidiá-los/as a contribuir de maneira crítico-reflexiva com o processo de 

implementação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no Sistema Único de Saúde 

em diálogo com as Políticas de Promoção da Equidade em Saúde. 
 

3.2. Objetivos Específicos 

                                                        
3 No tempo-comunidade, os alunos e alunas retornam aos territórios de atuação para exercitar a socialização do 

aprendizado com sistematização dos processos vivenciados, de forma a contribuir com a transformação da 

realidade objetivando promover a criatividade libertadora e a produção de conhecimentos direcionados à 

emancipação humana e social e contribuir com a produção de saúde na região. O Projeto de Intervenção e demais 

atividades a serem realizadas pelos/as educandos/as nos territórios serão acompanhados pelos educadores/as e ou 

tutores/as vinculados/as à Fiocruz Ceará e às instituições parceiras. Essas atividades e respectivos materiais 

produzidos deverão ser entregues à Coordenação do Curso e registrados em portfólio e/ou sistematizados durante 

o Curso. 
4 O Projeto de Intervenção consiste numa ação desenvolvida junto ao território de origem e/ou de atuação do/a 

educando/a, caracterizando-se por ser uma atividade individual ou coletiva na qual os conteúdos estudados no TE 

durante as UA são vivenciados de forma prática nos TC com vistas à transformação da realidade sobre a qual se 

atua. 
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3.2.1. Refletir sobre as concepções de Estado, sociedade e desenvolvimento e sobre os territórios 

como espaços de produção, reprodução e recriação da vida; 
 

3.2.2. Problematizar o processo histórico da Educação Popular no Brasil e na América Latina 

como práxis emancipatória, as concepções pedagógicas que a orientam e as possibilidades de 

implementação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde a partir da identificação, 

sistematização e inclusão como práticas de promoção, vigilância e cuidado em saúde de 

experiências em Educação Popular em Saúde e formas sustentáveis de usufruto do território e 

estratégias de Convivência com o Semiárido, presentes nos municípios e regiões envolvidas; 
 

3.2.3. Discutir e desenvolver estratégias intersetoriais de incorporação das experiências e práticas 

de Educação Popular com enfoque nas temáticas: saúde, saneamento, água, agroecologia e 

direitos humanos nos serviços de saúde visando a promoção e vigilância à saúde como 

organizadoras do processo de produção, reprodução e recriação da vida no contexto do 

Semiárido5 na perspectiva da cooperação social;  
 

3.2.4. Compreender e experienciar a construção do conhecimento como prática de sujeitos em 

ação, tendo como âncora as experiências de formação dos movimentos sociais e serviços de 

saúde que se pautam na Educação Popular; 
 

3.2.5. Propiciar vivências que contribuam para facilitar o intercâmbio e socialização das 

experiências existentes no âmbito dos serviços de saúde e movimentos sociais dos municípios e 

regiões envolvidas, reafirmando o compromisso com a garantia do direito à saúde, a melhoria da 

qualidade de vida e a diminuição das desigualdades sociais. 

 

4. Da Estrutura Curricular  

 

Módulos  Carga 

Horária – 

TE  

Carga 

Horária – 

TC 

Carga 

Horária 

Total  

I. Sociedade, Estado e Modelo de 

Desenvolvimento  

32 horas 4 horas 36 horas 

II. Território, Trabalho e Cultura  38 horas 24 horas 62 horas 

III. Educação Popular em Saúde  46 horas 16 horas 62 horas 

IV. Promoção e Vigilância à Saúde  16 horas 4 horas 20 horas 

V. Água, Agroecologia, Saneamento e 

Convivência com o Semiárido  

38 horas 16 horas 54 horas 

VI. Construção Compartilhada do 

Conhecimento  

88 horas 44 horas 132 horas 

TOTAL 258 horas 108 horas 366 horas 

                                                        

5 Compreende-se que os territórios situados no estado do Ceará e na região oeste do Rio Grande do Norte a ser 

alcançados pelo Curso de Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na 

Convivência com o Semiárido se encontram todos sob a influência do contexto do Semiárido, mesmo em suas 

regiões serranas e litorâneas, indígenas ou quilombolas, tendo em vista a conexão geográfica e social desses 

ambientes e culturas. 
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TCC 100 horas 100 horas 

 

Nota: A carga horária do Módulo VI é composta por 40 horas relativas aos momentos 

presenciais, em Fortaleza, e 48 horas referentes ao Encontro Regional (24 horas) e ao Encontro 

Interestadual (24 horas) 

 

5. Da Clientela 
 

5.1 Considerando que se trata de um curso de especialização, esta chamada pública está 

destinada exclusivamente a profissionais de nível superior. 

 

5.2 Considerando que se trata de um curso pautado na possibilidade de contribuir para a 

implementação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, destina-

se  preferencialmente a trabalhadores/as de saúde e militantes das redes, fóruns, articulações, 

movimentos sociais e populares, no contexto das cinco (5) macrorregiões de saúde do Ceará e 

região oeste do Rio Grande do Norte que tenham alguma ação anterior vinculada a experiências 

de Educação Popular em Saúde e de Convivência com o Semiárido, em especial experiências 

com populações incluídas nas Políticas de Promoção da Equidade. 

 

6. Das Vagas 

 

6.1. O curso oferece trinta e cinco (35) vagas, distribuídas de acordo com o quadro a seguir: 
 

Categoria Vagas 

Trabalhadores/as de saúde 20 

Militantes de redes, fóruns, articulações, movimentos sociais e populares 15 

 

6.2. As vagas poderão ser remanejadas entre as categorias, no caso de uma delas não preencher 

o número total de vagas. 

 

7. Da Estrutura, Regime e Duração  

 

7.1. Da Estrutura 
 

7.1.1. O Curso de Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis 

na Convivência com o Semiárido realizar-se-á majoritariamente, nos TE, nas dependências do 

Centro de Capacitação, Formação e Pesquisa Frei Humberto situado na Rua Paulo Firmeza, 

455, São João do Tauape, Fortaleza-CE, e, nos TC, nos territórios de origem dos/as 

educandos/as.  
 

7.2. Do Regime 
 

7.2.1. O Curso de Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis 

na Convivência com o Semiárido está organizado segundo o quadro a seguir:  
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7.2.1.1. Dentro das estratégias pensadas para potencializar as UA e fortalecer a relação dos/as 

educandos/as com os territórios onde atuam, tendo em vista a implantação da Política Nacional 

de Educação Popular em Saúde, serão realizados cinco (5) Encontros Regionais no Ceará e um 

Encontro Interestadual (Ceará e Rio Grande do Norte), nos quais a participação (em pelo menos 

um Encontro Regional e no Encontro Interestadual) consta como um dos elementos de 

avaliação do Curso de Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios 

Saudáveis na Convivência com o Semiárido. 

 

7.3.1. O Curso de Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis 

na Convivência com o Semiárido dar-se-á da seguinte forma: 
 

• Início: 5 de novembro 2018 

• Término: 31 de outubro de 2019 
• Carga Horária Total: 366 horas 

 

 

Unidades de Aprendizagem/UA  Carga 

Horária 

Total  

Tempo Escola – 

Período/ Carca 

Horária  

Tempo 

Comunidade 

– Carga 

Horária 

UA I – Educação Popular em Saúde no 

Contexto do Semiárido  

102 horas  5 a 11 de 

novembro de 2018 

– momento 

presencial em 

Fortaleza/70h 

32 horas 

UA II – Diálogos e intervenções nos 

territórios 

 

  

114 horas  Janeiro de 2019 – 

momento 

presencial em 

Fortaleza/70h 

44 horas 

UA III – Políticas públicas e 

sistematização de ações afirmativas em 

Educação Popular em Saúde e 

Convivência com o Semiárido nos 

territórios  

 

 

 

 

 

150 horas  Abril de 2019 – 

momento 

presencial em 

Fortaleza/70h 

+ 

Momentos 

presenciais: pelo 

menos um 

Encontro 

Regional/24h e o 

Encontro 

Interestadual/24h 

(datas a serem 

definidas) 

32 horas  

Carga Horária Total 

 

366 258 108 
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8. Do Cronograma do Processo Seletivo  

 

8.1. O período de realização das inscrições para o Curso de Especialização em Educação 

Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido e demais etapas 

do processo seletivo constam do quadro a seguir: 

 

Período Evento 

24/09/2018 Lançamento da Chamada Pública (Edital) 

24/09/2018 a 08/10/2018 
Período das inscrições online na plataforma 

www.sigals.fiocruz.br 

24/09/2018 a 08/10/2018 
Período de entrega da documentação presencial e/ou 

SEDEX (ver item 9.4) 

15/10/2018 Divulgação da lista de Inscritos   

16/10/2018 Recursos contra a lista de Inscritos   

17/10/2018 (a partir das 16h) 
Divulgação das Inscrições Homologadas, com a 

análise dos Recursos 

22/10/2018 
Resultado da pontuação do Memorial e Carta de 

Intenção 

23/10/2018 
Recursos contra a pontuação do Memorial e da Carta 

de Intenção 

24/10/2018 
Resultado da análise do recurso contra pontuação e 

Resultado Final da Seleção por ordem de 

classificação (classificados/as e classificáveis) 

25 a 30/10/2018 Matrícula dos/as Aprovados/as 

05/11/2018 Início do Curso de Especialização em Educação 

Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na 

Convivência com o Semiárido 

 

9. Da Inscrição no Processo Seletivo 

 

9.1. O período de inscrições é de 24/09/2018 a 08/10/2018. 
 

9.2. A inscrição no processo seletivo dar-se-á em duas fases: a inscrição online no endereço 

eletrônico www.sigals.fiocruz.br e posterior entrega da documentação, em envelope lacrado, 

na Secretaria Acadêmica da Fiocruz Ceará ou envio da documentação por correio. 
 

9.2.1. Primeira fase da inscrição: preenchimento online do formulário eletrônico de inscrição 

na plataforma www.sigals.fiocruz.br. Finalizada a inscrição online, o formulário poderá ser 

impresso para fins de comprovação da inscrição, assinado e juntado aos documentos requeridos 

no item 9.2.2 deste edital. 
 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
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9.2.2. Segunda fase da inscrição: envio por correio ou entrega presencial do envelope lacrado, 

contendo a documentação exigida no item 10 desta Chamada Pública na Secretaria Acadêmica 

da Fiocruz Ceará (Ver item 9.2.2.1.). Fora do envelope deverá constar, apenas: Inscrição para 

o Processo de Seleção do Curso de Especialização em Educação Popular e Promoção de 

Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido e nome completo do/a candidato/a.  
 

9.2.2.1. Local e horário para envio/entrega da documentação de inscrição: Secretaria 

Acadêmica da Fiocruz Ceará, localizada na Rua São José s/n, Precabura, Eusébio/CE, CEP 

61.760-000, das 9h às 12h e das 13h às 16h. 

 

9.2.2.2. Não serão aceitas as inscrições que não atenderem as exigências contidas nos itens 9.2.1 

e 9.2.2. 

 

9.3. Só será considerada a documentação enviada por correio, exclusivamente via SEDEX, que 

for postada até o dia 08/10/2018 ou entregue presencialmente na mesma data até as 16h.  

 

9.3.1. São de inteira responsabilidade do/a candidato/a os prejuízos decorrentes da não 

atualização de seu endereço eletrônico e postal ou do extravio da correspondência, bem como 

a veracidade das informações cadastrais disponibilizadas.  

 

9.4. Antes de efetuar o pedido de inscrição, o candidato deverá conhecer todas as regras 

previstas no presente edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
 

9.5. As informações referentes ao processo de seleção poderão ser obtidas na Secretaria 

Acadêmica da Fiocruz Ceará e na Plataforma www.sigals.fiocruz.br . 
 

10. Da Documentação para Inscrição  

 

10.1. Formulário Eletrônico de Inscrição, disponível na Plataforma www.sigals.fiocruz.br 

impresso e assinado, de acordo com a categoria escolhida pelo/a candidato/a (trabalhador/a da 

saúde ou militante de redes, fóruns, articulações, movimentos sociais e populares). 

 

10.2. Memorial (com comprovação em anexo da experiência declarada) de, no máximo, três 

(3) páginas, digitadas em Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, contendo informações 

acerca de sua escolaridade e trajetória/experiência como trabalhador/a de saúde e/ou atuação 

em fóruns, redes, articulações, movimentos sociais e populares ligados à saúde e/ou à 

Convivência com o Semiárido, explicitando prioritariamente a experiência em Educação 

Popular. É importante ainda apresentar declaração explicitando tempo e formas de atuação nos 

serviços de saúde, bem como nas redes, fóruns, articulações, movimentos sociais e populares 

ligados à saúde e/ou à Convivência com o Semiárido aos quais está vinculado/a.  
 

10.3. Carta de intenção com, no máximo, duas (2) laudas, digitadas em Times New Roman, 

tamanho 12, espaço 1,5, contendo as seguintes informações:  

 

10.3.1. Razões pelas quais deseja fazer o Curso de Especialização em Educação Popular e 

Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido;  

 

10.3.2. Projeções de como o Curso contribuirá para melhorar as práticas que realiza como 

trabalhador/a de saúde e/ou educador/a popular ou ainda para produzir as mudanças necessárias 

no âmbito dos seus movimentos e/ou territórios.  

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
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10.4. Cópia legível do CPF e documento de identificação (frente e verso). São considerados 

documentos oficiais de identificação as carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas Polícias 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, 

Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto, Passaporte e Carteiras 

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

10.5. Declaração ou comprovante de residência. 
 

10.6. Declaração de liberação da chefia (coordenação ou responsável pelo setor onde trabalha) 

ou da coordenação das redes, fóruns, articulações, movimentos sociais e populares ao qual está 

vinculado/a, de acordo com o modelo (Anexo II e III, respectivamente para cada categoria).  
 

10.7. Termo de compromisso do/a candidato/a, segundo modelo (Anexo IV).  

 

 

11. Ações Afirmativas 

 

11.1. Do total de vagas destinadas ao curso, 10% (dez por cento), serão providas para 

candidatos/as que se declararem pessoa com deficiência. As demais vagas serão de livre 

concorrência. Em conformidade com a Portaria Normativa Nº 13, de 11 de maio de 2016 do 

Ministério da Educação, que dispõe sobre a indução de Ações Afirmativas na Pós-Graduação, 

os candidatos que optarem pelas vagas destinadas às ações afirmativas (pessoas com 

deficiência) deverão preencher o formulário próprio. 

 

11.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 

relacionadas no Artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e a Súmula 377 do 

Superior Tribunal de Justiça – STJ. Para concorrer a uma das vagas 

reservadas à Pessoas com Deficiência, o/a candidato/a deverá, no ato da inscrição, apresentar 

toda a documentação necessária ao processo seletivo e também: a) declarar-se Pessoa com 

Deficiência, preenchendo o formulário próprio (Anexo I); b) apresentar cópia simples do CPF 

e o Laudo Médico (original ou cópia autenticada), emitido nos últimos 03 (três) meses, por 

médico especialista na deficiência apresentada, atestando a espécie e o grau, ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 

de Doenças (CID-10).  

 

11.3. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do/a candidato/a, devendo este 

responder por qualquer falsidade. Se for constatada falsidade na declaração, o candidato será 

eliminado do processo seletivo, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Os/as 

candidatos/as que se declararem como pessoas com deficiência concorrerão em igualdade de 

condições com os demais candidatos no que se refere à avaliação e aos critérios de aprovação. 

 

11.4. O critério de reserva de vagas será aplicado somente para fins da classificação e 

preenchimento de vagas ao final.  
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11.5. Os/as cotistas (pessoas com deficiência) concorrerão concomitantemente às vagas 

reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no 

processo seletivo. 
 

11.6. A não apresentação dos documentos requeridos no item 11.2., total e ou parcial, excluirá o 

candidato da concorrência de vaga na ação afirmativa. 

11.7. Na inexistência de candidatos portadores de deficiência ou no caso de não classificados, a 

respectiva vaga será preenchida com estrita observância da ordem de classificação. 

 

12. Da Homologação das Inscrições 
 

12.1. Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas os/as candidatos/as 

que atendam às orientações contidas no item 9, 10 e 11, este último quando couber, dentro do 

prazo estabelecido nesta Chamada Pública.  

 

12.2. Será disponibilizada na Plataforma www.sigals.fiocruz.br a relação com os nomes dos/as 

candidatos/as cujas inscrições forem homologadas. Não serão fornecidas informações por outro 

meio. 
 

12.3. Após o término do prazo de inscrição não será aceita a entrega de nenhum documento. 
 

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

 

13. Da Seleção e dos Critérios de Classificação 

 

13.1. Da Seleção 

 

13.1.1. O processo seletivo será efetuado em fase única baseada na análise das informações 

contidas no Memorial com respectivos documentos comprobatórios e na Carta de Intenção.  
 

13.1.2. As informações sobre a atuação profissional (Memorial) e o conteúdo da Carta de 

Intenção serão avaliadas pela Comissão de Seleção, constituída com a participação de 

representantes das instituições e movimentos partícipes da construção do Curso de 

Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com 

o Semiárido.  
 

13.1.3. A seleção, de caráter ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO, está pautada na 

experiência profissional (atuação no serviço público de saúde) ou atuação nas redes, fóruns, 

articulações, movimentos sociais e populares, além da motivação do/a candidato/a expressa na 

Carta de Intenção. A nota máxima atribuída ao/a candidato/a será de 100 pontos. 
 

13.2. Dos Critérios de Classificação 
 

13.2.1. O Memorial receberá a nota máxima de 70 pontos e será analisado segundo o que está 

explicitado no quadro a seguir:  
 

Experiência do/a candidato/a Pontuação 

- Atuação (em anos) na Atenção Básica/Primária 

e/ou vigilância à saúde no serviço público de saúde. 

Até 15 pontos (dois pontos por ano) 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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- Atuação (em anos) na militância em redes, fóruns, 

articulações, movimentos sociais e populares 

ligados à saúde e à Convivência com o Semiárido. 

Até 15 pontos (dois pontos por ano) 

Atuação como educador/a em experiências de 

Educação Popular e/ou Contextualizada  

Até 32 pontos (4 pontos por experiência) 

Atenção: para ser pontuada, cada experiência 

deverá ser de no mínimo quatro meses 

Atuação/experiência no serviço público com 

educação em saúde, promoção à saúde e controle 

social em saúde  

Até 08 pontos (dois pontos por experiência) 
Atenção: para ser pontuada, cada experiência 

deverá ser de no mínimo quatro meses 

TOTAL 70 pontos 

 

13.2.2. A Carta de Intenção receberá a nota máxima de 30 pontos e será analisada segundo a 

aproximação aos princípios político-pedagógicos da Educação Popular/Contextualizada e as 

possibilidades de atuação no contexto/território do/a candidato/a.  
 

13.2.3. A pontuação final do/a candidato/a será computada com o somatório das notas 

atribuídas ao Memorial e à Carta de Intenção.  
 

13.2.4. Como Resultado Final da Seleção será chamado o número de candidatos/as 

correspondentes às vagas disponíveis (classificados/as) mais o equivalente a 30% das vagas 

(classificáveis).  

 

14. Dos Critérios de Desempate 

 

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

preferência, sucessivamente, o/a candidato/a: 1) com maior experiência em Educação 

Popular/Contextualizada e 2) com maior idade. 
 

15. Da Divulgação do Resultado Final da Seleção  
 

15.1. O resultado final será divulgado na Plataforma www.sigals.fiocruz.br onde constará o 

número de inscrição do/a candidato/a, a nota final e a respectiva classificação. 
 

16. Dos Recursos 

 

16.1. Pedidos de reconsideração de pontuação e recursos (estes últimos somente por vício de 

forma e devidamente fundamentados em literatura científica) contra o resultado provisório das 

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

Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com 

o Semiárido, se interpostos nos prazos e horários previstos no item 8 deste edital e deverão, 

obrigatoriamente, ser formalizados por meio de formulário próprio, disponível na Secretaria 

Acadêmica da Fiocruz Ceará, e entregues até as 16h dos dias 16 e 23 de outubro de 2018, 

respectivamente às etapas em questão. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

Não serão aceitos recursos via postal, via fax ou para qualquer outro endereço eletrônico que 

não seja o disponibilizado para esse fim.  
 

16.2. Todos os recursos serão analisados e a justificativa da alteração do resultado do processo 

seletivo, se for o caso de provimento, será divulgada na Plataforma www.sigals.fiocruz.br . 
 

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


 
 

Rua São José, s/n, Precabura Eusébio - CEP 61760-000 
 Contatos: (85) 3215 6450 

Site: https://portal.fiocruz.br/fiocruz-ceara 

 

11 

16.2.1. Se do exame do recurso resultar alteração do resultado, essa alteração valerá para 

todos/as os/as candidatos/as, independentemente de terem recorrido.  
 

16.2.2. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso. 
 

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

não previstos neste edital. 
17. Da Matrícula e Início das Aulas 
 

17.1. Período de Matrícula: 25 a 30 de outubro de 2018. 
 

17.2. Início das Aulas: 5 de novembro de 2018. 
 

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

fim. 
 

17.4. Documentos exigidos para matrícula: 
 

17.4.1. Cópia legível autenticada do diploma da graduação (frente e verso na mesma folha, 

tamanho A4), ou Certidão de Conclusão do Curso de Graduação, fornecida pela Instituição de 

Ensino Superior, credenciada pelo MEC. 
 

17.4.2. Cópia legível do Histórico Escolar de graduação (frente e verso na mesma folha, 

tamanho A4). 
 

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

relação à documentação apresentada (folha tamanho A4). 
 

17.4.4. Duas (2) fotos 3x4. 
 

17.4.5. Preenchimento e assinatura de Formulário de Matrícula, disponível na Secretaria 

Acadêmica do Fiocruz Ceará. 
 

17.5. As cópias autenticadas em cartório podem ser substituídas por cópias simples desde que 

seus originais sejam apresentados para conferência durante o primeiro (1o) dia de aula do Curso 

de Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência 

com o Semiárido à Secretaria Acadêmica da Fiocruz Ceará.  
 

17.6. Não será cobrada taxa de matrícula. 
 

18. Das Disposições Gerais  
 

18.1 Será excluído/a sumariamente do processo de seleção o/a candidato/a que: 
 

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

18.1.2. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em qualquer das etapas de seleção; 
 

18.1.3. Deixar de apresentar a documentação requerida. 
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18.2. Havendo desistência de candidatos/as convocados/as, será facultada à Coordenação do 

Curso substituí-los/as, convocando novos/as candidatos/as, com classificação imediatamente 

posterior, para provimento das vagas previstas nesta Chamada Pública. 
 

18.3. Os documentos em outras línguas que não o português deverão ser traduzidos por tradutor 

oficial, atendida a legislação nacional aplicável. 
 

18.4. A documentação dos/as candidatos/as não aprovados/as permanecerá na Secretaria 

Acadêmica da Fiocruz Ceará e poderá ser retirada por um período de até dois (2) meses após a 

divulgação do Resultado Final da Seleção. Findo este período, a documentação será inutilizada. 
 

18.5. Ao inscrever-se nesse processo seletivo, o/a candidato/a reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste Edital.  
 

18.6. É de inteira responsabilidade do/a candidato/a acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a este processo seletivo público na Plataforma 

www.sigals.fiocruz.br.  
 

19. Ao término do Curso, observados normas regimentais do curso e frequência mínima de 75% 

das atividades propostas, o/a aluno/a fará jus ao certificado de Especialização em Educação 

Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido.  
 

 

20. Endereço da Fiocruz Ceará: 
 

E-mail: secadce@fiocruz.br 

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

Homepage: https://portal.fiocruz.br/fiocruz-ceara 

Telefone: (85) 3215 6464 
 
 
 
 

Coordenadora do Curso: Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios 

Saudáveis na Convivência com o Semiárido  
Dra. Ana Cláudia de Araújo Teixeira 

Pesquisadora em Saúde Pública/Fiocruz Ceará 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antônio Carlile Holanda Lavor 

Responsável 

Fiocruz Ceará 
 

http://www.sigals.fiocruz.br/
https://portal.fiocruz.br/fiocruz-ceara
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO 

À Comissão de Seleção da 

Chamada Pública de Seleção para o Curso de Especialização em Educação Popular e 

Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido 

 

1 - Nome do(a) requerente: ______________________________________ 

2 - Data de nascimento: _____/_____/_____ 

3 - Identidade: ________________________________________________ 

4 - Órgão Expedidor: ___________________________________________ 

5 - CPF: _____________________________________________________ 

 

DECLARO que, nos termos da legislação em vigor, sou um(a) cidadão(ã) portador de 

deficiência e desejo me inscrever para concorrer às vagas 

destinadas às ações afirmativas, nos termos estabelecidos no processo de seleção para o Curso 

de Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência 

com o Semiárido/FIOCRUZ Ceará. Declaro, ainda, que as informações prestadas nesta 

autodeclaração são de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que, em caso de 

falsidade ideológica, ficarei sujeito ao desligamento do processo seletivo e às sanções prescritas 

na legislação em vigor. DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante 

por vagas destinadas às ações afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante o 

processo seletivo. 

 

____________________________ de _________________ de 2018.    

 

___________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

 

Obs.: Anexar a este formulário a seguinte documentação: cópia simples do CPF e o Laudo 

Médico (original ou cópia autenticada), emitido nos últimos 03 (três) meses por médico 
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especialista na deficiência apresentada, atestando a espécie e o grau, ou nível da deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10). 
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ANEXO II 

(para trabalhador/a da saúde) 
CARTA DE LIBERAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA 

(em papel timbrado da instituição de origem) 

 

À 

Comissão de Seleção do Processo Seletivo do  
Curso de Especialização Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na 

Convivência com o Semiárido  
Programa de Pós-Graduação da Fiocruz Ceará 

 

Prezados/as Senhores/as, 

Informamos que a instituição ___________________________________________________, 

através do departamento ______________________________________________________, 

concorda e aceita liberar o(a) funcionário__________________________________________ 

(Matrícula/SIAPE) ________________, (cargo/função) ___________________________, 

(data de início das atividades profissionais na instituição) _____________________________, 

caso seja selecionado/a, para frequentar o Curso de Especialização Educação Popular e 

Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido oferecido por esta 

instituição, no município de Fortaleza-CE. Estamos cientes de que as aulas presenciais em 

sistema de imersão de sete (7) dias, na cidade de Fortaleza-CE e serão ministradas bimensal e 

trimestralmente, que haverá trabalhos correspondentes aos tempos-comunidade (Projetos de 

Intervenção e demais atividades) e que a orientação para a elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso/TCC será presencial ou remotamente por meios eletrônicos. Estamos 

cientes ainda de que ocorrerão um (1) Encontro Regional e um (1) Encontro Interestadual aos 

quais o/a referido/a funcionário/a deverá comparecer. 

 

Atenciosamente. 

(Local e data) 

 

 

(Carimbo e assinatura da chefia superior) 

 

 

(Nota: esta carta deve ser entregue no ato de inscrição do/a candidato/a.) 



 
 

Rua São José, s/n, Precabura Eusébio - CEP 61760-000 
 Contatos: (85) 3215 6450 

Site: https://portal.fiocruz.br/fiocruz-ceara 

 

16 

ANEXO III 

(para militante de redes, fóruns, articulações, movimentos sociais e populares ligados à 

saúde e à Convivência com o Semiárido) 

CARTA DE LIBERAÇÃO DA COORDENAÇÃO  

(se possível, em papel timbrado da rede, fórum, articulação ou movimento 

social/popular em questão) 

À 

Comissão de Seleção do Processo Seletivo do Curso de Especialização em Educação Popular 

e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido 

Programa de Pós-Graduação da Fiocruz Ceará 

Prezados/as Senhores/as, 

Informamos que a (rede/fórum/articulação/movimento social ou popular) 

________________________________________________, através de deliberação coletiva 

encaminhada por esta Coordenação, concorda e aceita liberar o(a) 

militante__________________________________________, que atua como 

_______________ (função) desde ___________________________ (período da atividade 

militante) _____________________________, caso seja selecionado/a, para frequentar o 

Curso de Especialização em Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na 

Convivência com o Semiárido oferecido por esta instituição, no município de Fortaleza-CE. 

Estamos cientes de que as aulas presenciais em sistema de imersão de sete (7) dias, na cidade 

de Fortaleza-CE  serão ministradas bimensal e trimestralmente, que haverá trabalhos 

correspondentes aos tempos-comunidade (Projetos de Intervenção) e que a orientação para a 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso/TCC será presencial ou remotamente por meios 

eletrônicos. Estamos cientes também de que ocorrerão um (1) Encontro Regional e um (1) 

Encontro Interestadual aos quais o/a referido/a militante deverá comparecer. 

Atenciosamente, 

(Local e data) 

 

(Carimbo e assinatura da Coordenação) 

 

 (Nota: esta carta deve ser entregue no ato de inscrição do/a candidato/a.) 
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ANEXO IV 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 
 
Eu ___________________________________________RG nº ________________, 

CPF nº ______________________________, candidato/a ao Curso de Especialização 

Educação Popular e Promoção de Territórios Saudáveis na Convivência com o Semiárido, 

tenho ciência e, em sendo classificado, comprometo-me com as obrigações relativas às 

atividades pedagógicas propostas pelo Curso. 

 

_____________, ____ de _________ de 2018. 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 


