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Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde na Região 
Leste do Estado do Rio de Janeiro  
 

 

 
Chamada para seleção de candidatos para o Curso de Mestrado Profissional em Vigilância em 
Saúde na Região Leste do Estado do Rio de Janeiro da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca  – ENSP/FIOCRUZ. 
 
 

Coordenação do Curso: 
 
Coordenadores: Luciano Medeiros de Toledo (ENSP/FIOCRUZ) 

                     André Reynaldo Santos Périssé (ENSP/FIOCRUZ) 

 
 
Apresentação:  
 

O Curso de Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde na Região 

Leste do Estado do Rio de Janeiro é uma proposição da Escola Nacional de 

Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/FIOCRUZ). Este Curso responde aos 

objetivos da Rede de Formação de Recursos Humanos, Rede esta 

estruturada pelo Ministério da Saúde, através de seu Departamento de 

Desenvolvimento da Epidemiologia no SUS. 

O Curso é dirigido para a Região Leste do Estado do Rio de Janeiro, 

espaço geográfico que concentra baixos números para os indicadores de 

condições de saúde. O Curso proporcionará a conformação de um quadro 

técnico altamente qualificado e condições bastante favoráveis à produção de 

novos conhecimentos e inovações, na área da Vigilância em Saúde, na 

Região Leste do Estado do Rio de Janeiro. 

Espera-se que ao término do Curso todos os profissionais-alunos, dele 

egressos, estejam plenamente habilitados na utilização de conhecimentos e 

técnicas avançadas na área da Vigilância em Saúde. Espera-se ainda que o 

instrumental de conhecimentos e técnicas incorporados ao longo do Curso 

possa ser amplamente usado para um melhor enfrentamento, e 
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equacionamento, dos grandes problemas de saúde existentes na Região 

Leste do Estado do Rio de Janeiro.  

 

1.  Objetivo Geral:  

 

Formar quadro qualificado de profissionais em nível de mestrado em 

Saúde Pública, na área de Vigilância em Saúde para a Região Leste do 

Estado do Rio de Janeiro, com vistas a impulsionar o desenvolvimento sócio-

sanitário local/regional. 

 
1.1 Objetivos Específicos: 

 

A estrutura do Curso é composta por diversos objetivos específicos, todos 

concebidos de forma a proporcionar um melhor controle dos processos 

endêmicos / epidêmicos mais significativos na Região Leste do Estado do Rio 

de Janeiro. De forma mais pormenorizada, os objetivos específicos do Curso 

visam: 

 
� Capacitar os alunos a identificar as principais características do Sistema 

de Vigilância em Saúde do Brasil, considerando sua evolução histórica e, 

na atualidade, sua legislação, seu modelo organizacional vigente, seus 

objetivos e especificidades, nos diferentes níveis; 

� Capacitar os alunos a realizarem estudos diagnósticos da situação de 

saúde e seus determinantes em um dado território, identificando 

diferenças nas condições de saúde e ambiente no nível regional/local; 

� Capacitar os alunos a elaborarem e executarem projetos de pesquisa de 

caráter operacional, sobre temas/ problemas de saúde e ambiente de 

maior interesse sanitário para a Região Leste do Estado do Rio de Janeiro, 

na área de Vigilância em Saúde. 
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2. Formato: 
 

O período de duração máxima do Curso é de 24 meses. O Curso será 

desenvolvido por meio de turma única, com no máximo 25 alunos. O Curso 

é uma proposta de ensino integrante do Mestrado Profissional em Saúde 

Pública do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP, uma 

iniciativa acadêmica reconhecida pela CAPES/MEC. O Curso será conduzido 

sob regime de tempo parcial e por meio de atividades predominantemente 

presenciais, em total conformidade com as Normas estabelecidas pela ENSP, 

para seus cursos de Mestrado Profissional. 

 

3. Clientela (público alvo):  

 

O Curso tem como clientela todos os profissionais de nível superior 

interessados em contribuir para a melhoria das condições gerais de vida e 

saúde na Região Leste do Estado do Rio de Janeiro. Dentre essa clientela 

serão priorizados candidatos que possuam vínculos de trabalho com 

instituições atuantes na Região, atuantes nas áreas da saúde, ambiente, 

educação, planejamento, gestão, segurança pública e desenvolvimento 

regional/local, conforme critérios rigidamente pré-estabelecidos, 

publicamente divulgados através desta chamada seletiva.  

 

4. Número de vagas: O Curso contempla um número máximo de 25 vagas.  

 

5. Regime e Duração: 

 

5.1 Regime:  

• A carga horária total do curso é de 1.950 horas (1.260 horas para 

atividades disciplinares; 540 horas para atividades de elaboração da 

dissertação; 150 horas para atividades de pesquisa operacional). 

 

• As atividades presenciais, de caráter eminentemente teórico-

conceitual, serão desenvolvidas ao longo de 14 módulos 
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disciplinares, um a cada mês. Cada módulo será ministrado em 

regime de tempo integral, em uma única semana, no horário de 

08:00 as 12:00 horas e de 14:00 as 18:00 horas. As atividades 

teóricas serão intercaladas por períodos de atividades práticas 

consistindo em coleta de dados, exercícios e leituras orientadas 

visando a sedimentação de conceitos e métodos. Os resultados 

dessas atividades deverão ser concluídas e encaminhadas, ao 

professor responsável, antes do início do módulo seguinte. 

 

5.2 Duração: 24 meses 

 

6. Período do Curso: 

 

Início: 30/05/2011 

Término: 29/05/2013 

 

7. Pré-requisitos: 

 

Diploma de graduação, em curso reconhecido pelo MEC, conferido por 

instituição de ensino superior. 

 

8. Inscrição:  

 

As inscrições estarão abertas de 21/03 a 01/04/2011. 

 

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 deverão preencher o formulário eletrônico de 

inscrição, disponível no site da Plataforma SIGA, o qual posteriormente 

deverá ser impresso, assinado e encaminhado, via Correios (SEDEX 10), 

juntamente com os documentos listados a seguir, para o Serviço de Gestão 
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Acadêmica da ENSP - SECA, Rua Leopoldo Bulhões, 1.480 – Térreo – 

Manguinhos - 21041-210 – Rio de Janeiro – RJ. 

 

Documentação necessária: 

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

SIGA, impresso e assinado; 

2. Curriculum Vitae atualizado, criado na Plataforma Lattes-CNPq, em 

que conste o endereço de acesso do currículo do candidato na página 

do CNPq (www.cnpq.br). O candidato precisará enviar a cópia dos 

certificados no momento da inscrição. 

3. Carta de intenção do candidato expondo os motivos de seu interesse 

em relação ao Curso; 

4. Para os candidatos com vínculo institucional: Carta de indicação da 

Instituição. 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; c) - manifestação explícita 

de compromisso da Instituição em arcar com os custos financeiros 

referentes às despesas de deslocamento e alimentação, necessários à 

participação de seu profissional candidato ao Curso. 

 

Observação: Para que sua inscrição seja 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. Estas informações não serão fornecidas 

por telefone. 

 

9. Seleção: 16/04 a 06/05/2011 

• Prova de conhecimentos específicos; 

• Prova de inglês; 
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• Análise do Curriculum Vitae; 

• Análise da Carta de Intenção; 

• Entrevista. 

 

A seleção será realizada em duas etapas: a primeira etapa, eliminatória, 

consistirá de prova de conhecimentos específicos. A segunda etapa, de 

caráter classificatório, consistirá de Prova de Inglês; Análise de Curriculum 

Vitae; Análise da Carta de Intenção e Entrevistas. Ficará a cargo da 

Comissão de Seleção do curso a marcação de hora e local das entrevistas. 

 

9.1. Primeira Etapa: De caráter eliminatório, para os candidatos 

que obtiveram nota inferior a 5 (CINCO) 

 

Esta Primeira Etapa consistirá de uma Prova DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS, com PESO 4 (QUATRO). Seu conteúdo versará sobre 

temas relevantes da área de Vigilância em Saúde (ver bibliografia anexa). 

Esta prova será aplicada no dia 16/04/2011, no horário das 9h às 12h 

(horário Brasília), no seguinte local: 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

Rua Leopoldo Bulhões, 1.480 

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

 

Observação:  

• Será necessária a apresentação da carteira de identidade nesta 

etapa. 

 

Resultado da prova escrita: 20/04/2011 

 

9.2. Segunda Etapa: De caráter classificatório. 

 

Esta Segunda Etapa consistirá dos seguintes procedimentos de seleção de 

candidatos: 
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9.2.1. Prova de inglês, PESO 1 (UM). Seu conteúdo estará dirigido 

para a avaliação da capacidade de leitura e interpretação do candidato. Será 

aplicada no dia 30/04/2011, das 9h às 12h, nos mesmos locais de 

realização da prova escrita. A nota mínima necessária para a aprovação na 

prova de Inglês é 6,0. Estarão dispensados dessa prova os candidatos 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 e ECP) ou Cambridge (FCE, 

CAE e CPE). 

Resultado da prova de Inglês: 02/05/2011 

 

9.2.2. Análise da Carta de Intenção, PESO 1 (UM). Este 

procedimento de seleção, a ser realizado no dia 02/05/2011, estará 

dirigido para a avaliação do grau de coerência entre o conteúdo da carta de 

intenção frente aos objetivos geral e específicos do Curso.  

 

9.2.3. Análise do Curriculum Vitae, PESO 2(DOIS). 

• Neste procedimento avaliativo, a ser realizado no dia 

02/05/2011, serão utilizados os seguintes critérios 

cumulativos de pontuação: (a) vinculação de trabalho do 

candidato com Instituições atuantes nas áreas da saúde, 

ambiente, educação, planejamento, gestão e desenvolvimento 

regional/local (pontuação máxima: 1,5 pontos para os 

candidatos que tiverem três ou mais anos de inserção 

institucional); (b) vinculação do candidato com atividades de 

vigilância em saúde, no âmbito de instituições integrantes do 

SUS da região Leste do Estado do Rio de Janeiro (pontuação 

máxima: 2,0 pontos para os candidatos que tiverem 3 o mais 

anos de atividades na área); (c) experiência em funções de 

Coordenação Técnica de nível superior em Instituições das áreas 

da saúde, ambiente, educação, planejamento, gestão e 

desenvolvimento regional/local (pontuação máxima: 1,5 
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pontos, para os candidatos que tenham exercido dois ou mais 

anos em atividades de Coordenação); (d) experiência em 

funções de Coordenação Técnica de nível superior, em atividades 

de vigilância em saúde, no âmbito do SUS da região Leste do 

Estado do Rio de Janeiro (pontuação máxima: 2,0 pontos, para 

os candidatos que tenham, por dois ou mais anos, exercido 

funções de Coordenação); (e) título de especialista (Lato sensu) 

em cursos de especialização nas áreas de saúde, ambiente, 

educação, planejamento, gestão e desenvolvimento (pontuação: 

0,5 ponto, independente do número de certificados 

apresentados); (f) título de especialista em cursos de 

especialização da área de Saúde Pública (pontuação: 1 ponto, 

independente do número de certificados apresentados); (g) 

Cursos de aperfeiçoamento na área da Saúde Pública 

(pontuação: 0,5 ponto, independente do número de certificados 

apresentados); (h) Certificados de participação em eventos 

científicos (pontuação máxima: 0,5 ponto para os candidatos 

que apresentarem três ou mais certificados); (i) certificados de 

apresentação de trabalhos científicos em Congressos, 

Seminários, etc. (pontuação máxima: 0,5 ponto para os 

candidatos que apresentaram três ou mais trabalhos). 

 

9.2.4. Entrevistas, PESO 2 (DOIS):  

Neste procedimento avaliativo, a ser realizado nos dias 03 a 

05/05/2011, serão utilizados os seguintes critérios: capacidade de 

raciocínio do candidato, suas experiências de trabalho acumuladas em nível 

dos serviços de saúde, ambiente, educação, planejamento, gestão e 

desenvolvimento regional/local e, em especial, no âmbito de programas de 

Vigilância em Saúde; sua disponibilidade de horário para participar do curso 

e, seu grau de interesse em participar do curso. 
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Etapas do Processo Seletivo: 

 

Etapas Pesos 

1. Prova de conhecimentos específicos 4 

2. Prova de inglês 1 

3. Análise da Carta de Intenção 1 

4. Análise do Curriculum Vitae 2 

5. Entrevista  2 

 

10. Avaliação dos candidatos: 

 

A seleção dos candidatos ao Curso será efetuada por uma banca 

composta por professores da ENSP. 

 

11. Pedido de Recurso: 25 a 27/04/2011. 

 

Os candidatos que desejarem entrar com recurso ao resultado 

publicado da prova escrita deverão fazê-lo em até 72h (contadas em relação 

aos dias úteis) 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. 

 

12. Resultado final: 06/05/2011. 

 

O resultado será divulgado na Plataforma SIGA 

(www.sigass.fiocruz.br). Estas informações não serão fornecidas por 

telefone. 
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13. Matrícula: 

 

13.1 Os candidatos selecionados deverão enviar para o Serviço de 

Gestão Acadêmica da ENSP, no período de 09 a 13/05/2011, a 

documentação listada abaixo, utilizando-se para isto do serviço dos Correios, 

via Sedex 10. 

 

1. Fotocópia autenticada e legível do Diploma de Graduação (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 (dois) 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; 

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. 

 

 13.2. Endereço para envio de documentação (SEDEX 10): 

 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

Serviço de Gestão Acadêmica - SECA 

Rua Leopoldo Bulhões, 1.480 – Térreo 

CEP: 21041-210 – Manguinhos - 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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14. Calendário: 

 

Etapas Período 

Chamada Seletiva  21/02/2011 

1. Inscrição  21/03 a 01/04/2011 

2. Prova de conhecimentos específicos 16/04/2011 

3. Resultado da prova de 

conhecimentos específicos 
20/04/2011 

4. Pedido de recurso  25 a 27/04/2011 

5. Prova de Inglês 30/04/2011 

6. Resultado Prova Inglês 02/05/2011 

7. Análise da Carta de Intenção 
02/05/2011 

8. Análise de Currículos  

9. Entrevista 03 a 05/05/2011 

10. Resultado final 06/05/2011 

11. Matrícula  09 a 13/05/2011 

12. Início das aulas 30/05/2011 

 

15. Produto Final do Mestrado Profissional: 

 

Ao término do Curso cada aluno será avaliado por meio da 

apresentação e análise de sua dissertação de mestrado. Essa dissertação 

deverá contemplar uma descrição detalhada e conclusiva de todo o processo 

de realização do projeto previamente qualificado. A serem publicamente 

apresentadas, as dissertações serão julgadas por bancas examinadoras 

constituídas por docentes qualificados. Cada banca será composta de acordo 

com o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública. 

 

16. Titulação: 

Aos alunos que concluírem de forma integral o Curso, com 

aproveitamento pleno em toda a programação didática e com dissertações 
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de mestrado aprovadas, será conferido o Título de Mestre em Saúde Pública, 

na modalidade de Mestrado Profissional. 

 

17. Data de Início das aulas: 30/05/2011 

 

18. Local das Provas: 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

Rua Leopoldo Bulhões, 1.480 

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

 

19. Local do Curso:  

 

O Curso ficará sediado na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 

Arouca. As atividades didáticas serão também implantadas em qualquer um 

dos municípios da região Leste do Estado do Rio de Janeiro. 
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