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Mestrado Profissional em Atenção Primária em Saúde com ênfase na 
Estratégia de Saúde da Família 

 

Chamada para seleção de candidatos para o Curso de Mestrado Profissional em Atenção 

Primária em Saúde com ênfase na Estratégia de Saúde da Família da Escola Nacional de 

Saúde Pública Sergio Arouca – ENSP/FIOCRUZ. 

 

Coordenação do Curso: 

Elyne Montenegro Engstrom (ENSP/FIOCRUZ)  

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Curso de Mestrado Profissional em Atenção Primária em Saúde com ênfase na 

Estratégia de Saúde da Família é uma proposição da Escola Nacional de Saúde Pública 

Sergio Arouca (ENSP/FIOCRUZ) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil (SMSDC) do Rio de Janeiro. Este Curso tem a finalidade de fomentar a 

produção de novos conhecimentos e inovação na atenção primária à saúde na cidade do 

Rio de Janeiro, integrando parcerias entre instituições acadêmicas e a rede municipal de 

saúde. 

O Curso é dirigido exclusivamente para os profissionais da área de saúde que atuam na 

estratégia de saúde da família e apoio matricial as equipes de saúde da família no 

âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.  
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1. OBJETIVO GERAL 

Sistematizar o conhecimento técnico-científico produzido na prática dos profissionais 

de saúde, visando à ampliação e o desenvolvimento de competências que qualifiquem o 

trabalho na Atenção Primária em Saúde (APS) com ênfase na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) e contribuam para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  Desenvolver competência para realizar ações de Promoção da Saúde 

•  Desenvolver competência para atuar na Atenção à Saúde da Família 

• Desenvolver competência para realizar a Gestão do Cuidado do indivíduo, da 

família e da comunidade 

• Desenvolver competência para utilizar Informações em Saúde na ESF 

• Desenvolver competência para realizar atividades de Educação em Saúde 

(preceptoria, educação permanente, metodologias de ensino e aprendizagem) no 

âmbito da ESF 

• Desenvolver competência para realizar ações de Planejamento e Avaliação na 

ESF 

• Desenvolver competência para a Produção de Conhecimento em Serviços de 

Saúde 

 

2. CLIENTELA (PÚBLICO ALVO) 

Exclusivamente para profissionais da área de saúde (medicina, enfermagem, farmácia, 

odontologia, serviço social, psicologia, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, 

biologia, biomedicina, fonoaudiologia e educação física), portadores de diploma de 

graduação conferido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC e que 

atuem como servidores públicos ou contratados em regime de CLT na estratégia de 

saúde da família e apoio matricial as equipes de saúde da família no âmbito local do  

Munícipio do Rio de Janeiro. 
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3. ESTRUTURA DO CURSO 

O Curso de Mestrado Profissional integra o Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Pública da ENSP, uma iniciativa acadêmica reconhecida pela CAPES/MEC, sob regime 

de tempo parcial, de caráter modular temático correspondente às áreas de competências 

desenvolvidas no processo de formação. Serão adotadas metodologias ativas nas 

atividades presenciais, que serão realizadas no seguinte horário: primeira quinta-feira de 

cada mês no horário das 13h às 17h e em todas as sextas-feiras, no horário das 8h às 

17h. O período de duração máxima do curso é de 24 meses, desenvolvido por meio de 

turma única, com no máximo 22 alunos e mínimo de 16 alunos. 

 

4. PERÍODO DO CURSO 

Início: 1 de setembro de 2011 

Término: 31 de agosto de 2013 

 

5. LOCAL DO CURSO 

O Curso acontecerá nas dependências da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca/FIOCRUZ . 

 

6. INSCRIÇÃO 

De 09/05 a 07/06/2011. 

 
Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas no site da Plataforma 

Siga (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP. Os candidatos 

interessados no curso deverão preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível 

no site da Plataforma, o qual posteriormente deverá ser impresso, assinado e 

encaminhado, via Correios (SEDEX 10), juntamente com os documentos listados a 

seguir, para o endereço constante neste documento.  

 

Documentação necessária: 

1. Formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da Plataforma SIGA, impresso 

e assinado; 

 
2. Curriculum Vitae atualizado (roteiro para elaboração da súmula curricular em anexo). 

O candidato precisará enviar a cópia simples dos certificados no momento da inscrição;  
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3. Carta de intenção do candidato enfatizando os seguintes pontos: a) identificação do 

candidato: nome, formação; b) resumo da trajetória de profissional, com ênfase nas 

experiências na atenção primária em saúde e apoio matricial as equipes de saúde 

família; c) possíveis contribuições do curso em sua formação profissional e suas 

expectativas; d) motivos de ordem profissional e intelectual que o levaram a candidatar-

se a este programa; e) deve ser escrita em no máximo duas páginas, com letra arial 12, 

espaçamento entre linhas 1.5 e em papel A4; 

 
4. Carta de liberação do gestor da unidade de atenção primária e coordenação de área 

programática a qual a unidade está vinculada/ou gabinete da SUBPAV da SMSDC Rio 

de Janeiro. O conteúdo desta Carta deverá contemplar: a) manifestação explícita de 

interesse da Instituição pela participação de seu profissional candidato, no Curso; b) 

manifestação explícita de compromisso da Instituição de liberar seu profissional-

candidato, para participar de todas as atividades do Curso; 

 
5. Cópia do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), atualizada 

(últimos três meses) da unidade de atuação aonde consta seu cadastro profissional. 

 

Observação:  

Para que a inscrição do candidato (a) seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é 

necessário o envio de toda a documentação exigida dentro do período de inscrição. 

Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. Será disponibilizada no 

SIGA (link Inscrição) a relação nominal dos candidatos cujas inscrições foram 

homologadas. Não serão fornecidas informações via telefone.  

 

7. SELEÇÃO 

De 29/06 a 03/08/2011. 

 
A seleção dos candidatos será realizada por comissão formada por docentes 

credenciados    no    Programa    de    Pós-Graduação   Stricto Sensu  em  Saúde  Pública 

(PPGSS-SP/ENSP/FIOCRUZ) e será realizada em três etapas: a primeira etapa, 

eliminatória, consistirá de prova de inglês. A segunda etapa, de caráter eliminatório e 

classificatório, consistirá de prova de conhecimentos específicos; e a terceira etapa de 

caráter classificatório consistirá de entrevista. Ficará a cargo da Comissão de Seleção do 

curso a marcação de hora e local das entrevistas. 
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Observação geral: 

Só será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula Oficial de 

Identidade, ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe, ou Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo, com 

foto). 

 

Primeira Etapa: Prova de Inglês (caráter eliminatório). 

Seu conteúdo estará dirigido para a avaliação da capacidade de leitura e interpretação do 

candidato. Será aplicada no dia 29/06/2011, das 13h às 17h. A nota mínima necessária 

para a aprovação na prova de inglês é 6 (seis). Estarão dispensados aqueles que, no 

momento da inscrição, apresentarem cópia autenticada do TOEFL Internet-Based (iBT), 

com pontuação 53-64, dentro do prazo de validade de dois anos; Certificado do 

Michigan (ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE, CAE, CPE). É facultativo o uso 

de dicionário (formato impresso) na prova de inglês, mas não será permitida a utilização 

de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor, palm top, etc). 

 

Resultado da Prova de Inglês: 

O resultado será divulgado no site da Plataforma SIGA (link Inscrição) no dia 

05/07/2011. Não serão fornecidas informações via telefone.  

 

Segunda Etapa: Prova de Conhecimentos Específicos (de caráter eliminatório e 

classificatório). 

Esta segunda etapa consistirá de uma Prova de Conhecimentos Específicos com Peso 4 

(QUATRO) e o candidato deve obter nota mínima 5 (cinco). Seu conteúdo versará sobre 

temas relevantes da área de atenção primária em saúde com ênfase na Estratégia de 

Saúde da Família (bibliografia anexa). Será aplicada no dia 15/07/2011, das 9h às 13h. 

 

Resultado da Prova Escrita:  

O resultado será divulgado no site da Plataforma SIGA (link Inscrição) no dia 

25/07/2011. Não serão fornecidas informações via telefone.  
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Terceira Etapa (de caráter classificatório): Análise Curricular, Análise de Carta 

de Intenção e Entrevista, com os seguintes critérios: 

- Análise curricular, Peso 2 (DOIS) 

Serão utilizados critérios cumulativos de pontuação:  

a) Atuação na atenção primária de saúde no âmbito da SMSDC: tempo de atuação 

e natureza (ESF, NASF) (máximo 3,0 pontos) 

b) Experiências na Estratégia de Saúde da Família em outras localidades (máximo 

1,5 pontos) 

c) Atuação como responsabilidade técnica ou gerência local da APS (1,0 pontos) 

d) Título de Especialista na área de Medicina de Família e Comunidade (Médico) 

ou Curso de Especialização nos Moldes de Residência (lato sensu) nas áreas da 

saúde da família (1,5 pontos) 

e) Curso de especialização nas áreas básicas da atenção á saúde ou na área de saúde 

pública (1,0 pontos, independente do número de certificados apresentados) 

f) Cursos de aperfeiçoamento ou atualização nas áreas de saúde da família ou 

saúde pública (1,0 pontos) 

g) Certificado de participação em eventos científicos (0,5 pontos para candidatos 

que apresentarem três ou mais certificados) 

h) Certificados de apresentação de trabalhos científicos (0,5 pontos para candidatos 

que apresentarem três ou mais certificados) 

 

- Carta de intenção, Peso 1 (UM) – este procedimento avaliará o grau de coerência 

entre o conteúdo da carta de intenção frente aos objetivos geral e específicos do curso. 

 

- Entrevista, Peso 3 (TRÊS): Este procedimento de seleção será realizado nos dias 02 e 

03/08/2011 e será realizada individualmente com seguintes critérios: capacidade de 

raciocínio do candidato, experiências de trabalho no âmbito da atenção primária em 

saúde; disponibilidade de horário e grau de interesse de participar do curso. 
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Quadro Resumo das Etapas do Processo Seletivo: 

Etapas Peso 

1- Prova de Inglês Eliminatória – não será considerada para a 

classificação 

2- Prova de Conhecimentos Específicos 4 

3- Análise de Carta de Intenção 1 

4- Análise do Curriculum Vitae 2 

5- Entrevista 3 

 

8. LOCAL DAS PROVAS 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

Rua Leopoldo Bulhões, 1.480. 

CEP: 21041-210 – Manguinhos - Rio de Janeiro/RJ 

 

9. RECURSO 

Os candidatos que desejarem entrar com recurso ao resultado publicado da prova escrita 

deverão fazê-lo em até 72h (26 a 28/07/2011) após a divulgação do mesmo, por meio de 

formulário próprio disponível no Serviço de Gestão Acadêmica da ENSP ou pelo e-mail 

secaprofissional@ensp.fiocruz.br. 

 

10. RESULTADO FINAL 

Dia: 05/08/2011. 

O resultado será divulgado na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br). Estas 

informações não serão fornecidas por telefone. 

 

11. MATRÍCULA 

O período de matrícula será de 08 a 12 de agosto de 2011. Os candidatos selecionados 

deverão enviar a documentação exigida, via SEDEX 10, para o Serviço de Gestão 

Acadêmica da ENSP. São documentos exigidos nesta etapa: 

1. Fotocópia autenticada e legível (no padrão A4) do diploma de graduação, em curso 

reconhecido pelo MEC, (frente e verso) ou 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 
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anos anteriores à data de divulgação do presente documento. 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. Contudo, a titulação do 

aluno no presente curso só será realizada mediante a apresentação do Diploma de 

Graduação; 

2. Fotocópia autenticada e legível da Carteira de Identidade em que conste o campo 

naturalidade (frente e verso); 

3. Fotocópia autenticada e legível do CPF (frente e verso); 

4. 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 

5. Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação 

ao diploma de graduação. 

Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4.  
 
12. CALENDÁRIO 

Etapas Período 

Chamada Seletiva 26/04 a 06/05/2011 

Inscrição 09/05 a 07/06/2011 

Prova de Inglês 29/06/2011 

Resultado da prova de Inglês 05/07/2011 

Prova de conhecimentos específicos 15/07/2011 

Resultado da prova de conhecimentos específicos 25/07/2011 

Pedido de recurso 26 a 28/07/2011 

Entrevista 02 e 03/08/3011 

Resultado Final 05/08/2011 

Matrícula  08 a 12/08/2011 

Início das aulas 01/09/2011 

 

13. TITULAÇÃO 

Aos alunos que concluírem de forma integral o Curso, com aproveitamento pleno em 

toda a programação didática e com trabalho final de mestrado aprovado, será conferido 

o Título de Mestre em Saúde Pública, na modalidade de Mestrado Profissional. 
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Endereço para envio de documentação: 

Fundação Oswaldo Cruz 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

Serviço de Gestão Acadêmica - SECA 

Rua Leopoldo Bulhões, 1.480 - Térreo - Manguinhos 

CEP: 21041-210 - Rio de Janeiro/RJ 

Ligação gratuita: 08000-230085 

Tel: (021) 2598-2969 

Horário de atendimento ao público: 8 às 16h 

E-mail: seca@ensp.fiocruz.br 

Homepage: http://www.ensp.fiocruz.br 
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ANEXO: ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA SÚMULA CURRICULAR 

 

A Súmula Curricular deve ter até quatro páginas em papel A-4 com margens de 

pelo menos 2,5 cm do lado esquerdo e 2 cm nos demais lados, impressa com tipo de 

tamanho legível (Arial 10 pt ou Times New Roman 11 pt, por exemplo). 

Caso a Súmula Curricular tenha mais de quatro páginas só serão incorporadas ao 

processo em análise as primeiras quatro páginas. 

A Súmula Curricular deve ser organizada em nove seções. Todas as seções 

deverão ser preenchidas, mesmo que com a expressão “NADA A DECLARAR”, se for 

o caso. As nove seções são:  

1) Formação (ano, título ou atividade, instituição) 

2) Histórico profissional (listar as principais posições profissionais que ocupou 

informando datas de início, término, instituições e atividades realizadas) 

3) Lista de até 10 resultados científicos mais relevantes, podendo ser artigos completos 

publicados em periódicos, capítulos de livros, livros publicados/organizados ou edições, 

produções técnicas, patentes (solicitadas ou concedidas), softwares registrados ou outros 

tipos de publicações que considere estarem entre as 10 mais relevantes de sua carreira 

4) Trabalhos completos publicados em anais de congressos (últimos 5 anos) 

5) Resumos publicados em anais de congressos (últimos 5 anos) 

6) Apresentações de Trabalho (últimos 5 anos) 

7) Participação em eventos (últimos 5 anos) 

8) Atividades de preceptoria, aulas, disciplinas e cursos ministrados 

9) Outras informações 


