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CHAMADA PÚBLICA - TURMA 2020 
 

 

Curso de Aperfeiçoamento em Atenção Integral à Saúde – 

Doenças Negligenciadas 

 

Processo Seletivo para Tutores – Região Sudeste 

 
O Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict) da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) torna públicas, por meio desta Chamada Pública, as normas para o 

processo de seleção para as vagas de tutores do CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM 

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 2020/2021, na 

modalidade EaD. 

 

Objetivo do Curso 

Geral: 

Promover a discussão da integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde no âmbito do 

Curso de Aperfeiçoamento em Atenção Integral à Saúde – Doenças Negligenciadas, com vistas a 

participar do processo formativo de médicos, enfermeiros e gestores do Sistema Único de Saúde. 

 

Específicos: 

 Discutir a integração entre a APS e VS a partir dos três pilares do curso: Território, 
Processo de Trabalho e Trabalho em Equipe; 

 Refletir sobre o papel do tutor no processo de formação mediada por tecnologia; e 
 Estimular a discussão sobre o processo de construção do Projeto de Intervenção (PI) 

como estratégia pedagógica do curso de Aperfeiçoamento. 

 

Perfil do Candidato 

Profissional que possua diploma de graduação na área da Saúde e pós-graduação lato e/ou 
stricto sensu ou residência, na área da Saúde Coletiva / Pública, de instituições reconhecidas pelo 
MEC e que atuem na Atenção Primária e/ou na Vigilância em Saúde. 
 

Pré-Requisitos – Etapa Eliminatória 

a) Residir na Região Sudeste do país; 

 

b) Possuir diploma de graduação na área de saúde (profissões reconhecidas pelo Conselho 

Nacional de Saúde); 

 

http://www.icict.fiocruz.br/
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c) Possuir Certificado ou Diploma de Pós-Graduação Lato ou Stricto Sensu, na área de Saúde 

Coletiva/Pública; 

 
d) Comprovar experiência na assistência e/ou gestão na área da Atenção Primária e/ou 

Vigilância em Saúde de, no mínimo, 2 (dois) anos, nos últimos 5 (cinco) anos; 

 
e) Possuir Certificados ou Declaração de cursos e/ou experiência em EaD: 

 
I - Atuação como tutor/mediador de aprendizagem na área de saúde e da educação em 
cursos a distância com carga horária mínima de 60h. 
 
OU 

 

II - Cursos sobre EaD, com carga-horária mínima de 60h, nas temáticas: 
 
- Metodologias próprias da EaD;   
- Tutoria em EaD. 
 

E/OU 
 

IV - Cursos em EaD, em áreas temáticas da saúde ou da educação, com carga-horária 
mínima de 180h, podendo ser o somatório de até 3 cursos. 

 

 

Etapa Classificatória 

 

Pós-Graduação: 
 

Descrição Pontuação 

Doutorado na área da Saúde Coletiva/ Pública 5,0 
(máxima) 

Mestrado na área da Saúde Coletiva/ Pública 4,0 

Especialização ou Residência na área da Saúde Coletiva/ 
Pública 

3,0 

 
 

Tempo de serviço na APS e/ou VS: 
 

Descrição Pontuação 

5 anos ou mais anos 3,0 
(máxima) 

Até 4 anos 2,0 

Até 3 anos 1,0 

(2 anos são obrigatórios) 
 
 
 
 

http://www.icict.fiocruz.br/
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Experiência em EaD: 
 

Descrição Pontuação 

Experiência como tutor – a partir de 60 h 2,0 
(máxima) 

Curso sobre EaD – a partir de 60h 1,0 

Realização de cursos em EaD, mínimo de 180 horas (podendo 
ser somatório de 3 cursos de 60h) 

0,5 

Obs.: Cada declaração/certificado será considerado apenas uma vez 
 

 
Desempate: maior idade 
 

Descrição do Curso 

O presente curso de qualificação de tutores está em conformidade com o Regimento Interno do 

Icict, no qual o objetivo é aprimorar e/ou ampliar conhecimentos e habilidades no campo da 

informação em saúde e está organizado em 2 momentos, a saber:  

 

 Momento 1 - Presencial – Integração entre Atenção Primária e Vigilância em 

Saúde (16 horas) 

 

 Estimular o processo de reflexão sobre as práticas e processos de trabalho que orientam a 

atuação dos profissionais.  

 Socializar a proposta do projeto e o plano do curso de aperfeiçoamento, familiarizar-se com 

o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e suas ferramentas. 

 

 Momento 2 – EaD - Apropriação de temas e conteúdos (24 horas) 

 

 Apropriar-se do projeto do curso, dos conteúdos, dos materiais complementares e do 

processo de formulação do projeto de intervenção. 

 

Vagas 

Serão oferecidas 100 (cem) vagas. 

 

Regime e Duração 

O curso, com carga horária total de 40 horas, sendo dois encontros sequenciais de 8 horas (16 

horas) + 24 horas EaD. 

http://www.icict.fiocruz.br/
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Período de Formação: 23/03/2020 a 30/03/2020, sendo: 

23/03 a 24/03/2020 presencialmente  

25/03 a 30/03/2020 a distância 

Cidade: Rio de Janeiro/RJ – O local será divulgado no site integradn.fiocruz.br  

 

Deslocamento, Alimentação e Hospedagem 

 

A alimentação e hospedagem (quando necessária) são de responsabilidade da coordenação do 

curso.  

 

Será ainda ofertado um auxílio deslocamento no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para 

residentes no município do Rio de Janeiro, e região metropolitana. 

 

Para residentes em outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, e outros estados do Sudeste, 

será ofertado um auxílio deslocamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 

 

Mais informação: integradn.fiocruz.br 

 

Inscrição 

Antes de efetuar o pedido de inscrição o candidato deverá necessariamente conhecer 

todas as regras contidas nesta Chamada Pública e se certificar de efetivamente 

preencher todos os requisitos exigidos. 

 

As inscrições estarão abertas no período entre (20/01/2020 a 19/02/2020 - até às 23h:59m) 

pelo site da integradn.fiocruz.br. Ao preencher o formulário eletrônico de inscrição, o 

candidato também deverá anexar os documentos abaixo relacionados em formato PDF, com 

exceção da foto: 

  
 Formulário Eletrônico de Inscrição (informado acima); 

 Diploma de graduação (frente e verso). Os candidatos que ainda não possuem 

Diploma de Graduação deverão apresentar 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 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. 

http://www.icict.fiocruz.br/
http://www.integradn.fiocruz.br/
http://www.integradn.fiocruz.br/
http://www.integradn.fiocruz.br/
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      No caso do candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá 

apresentar cópia autenticada de seu diploma devidamente revalidado no Brasil; 

 Certificado ou Diploma de Pós-Graduação Lato ou Stricto Sensu, na área de 

Saúde Coletiva/Pública (frente e verso); 

 Comprovante de Residência; 

 Comprovante de Experiência Profissional na Atenção Primária e/ou na 

Vigilância, de no mínimo 2 (dois) anos; 

 Declaração e/ou Certificado de Experiência em EaD; 

 Carteira de Identidade em que conste o campo naturalidade (frente e verso); 

 CPF (frente e verso), caso não conste na Identidade;  

 Uma foto 3x4 recente; 

 Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma de 

graduação. 

 

NOTA: 

1. Todos os campos do formulário eletrônico de inscrição são de preenchimento obrigatório. 
 

2. O Icict/Fiocruz não se responsabilizará por inscrição via internet não recebidas por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linhas 
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência dos dados. 

 
3. O candidato, ao se inscrever e enviar a documentação requerida, responsabilizar-se-á pela 

veracidade de todas as informações postadas. 
 

4. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação das inscrições 
homologadas e não-homologadas. Entende-se por inscrição homologada aquela que, após 
analisada, está em conformidade com os documentos exigidos nesta Chamada Pública. 

 
5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de comunicados 

referentes a este processo seletivo no site do Icict (integradn.fiocruz.br). 
 
 

6. Não serão aceitas inscrições fora do período e horários estabelecidos, quaisquer que sejam 
as razões alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado. 

 
 
Seleção 

O processo de seleção será realizado de (20/02/2020 a 03/03/2020) e dela constará a 

análise dos documentos exigidos. 

 

http://www.icict.fiocruz.br/
http://www.integradn.fiocruz.br/
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Resultado Final da Seleção: 
 
O resultado será divulgado dia 04 de março de 2020, divulgado no site do Icict 

(integradn.fiocruz.br) a partir das 14horas. Não serão fornecidas informações por telefone. 

 

Recurso:  

Os candidatos que desejarem entrar com recurso deverão fazê-lo nos dias (05/03/2020 e 

06/03/2020) em formulário próprio no site integradn.fiocruz.br.  

Não serão aceitos recursos via postal, via fax ou qualquer outro e-mail que não seja a 

disponibilizado para esse fim, ou ainda, fora do prazo. 

Em nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da decisão tomada pela Comissão 

de Seleção em relação ao recurso. 

 

Das Bolsas e da Formação de Cadastro de Reserva: 

1. A aprovação no processo seletivo e na formação não assegura a convocação para atuação 

como tutor. 

2. Todos os candidatos selecionados e aprovados passarão a compor o cadastro de reserva de 

tutores do Curso de Aperfeiçoamento. 

3. Tutores convocados para atuarem no Curso de Aperfeiçoamento serão responsáveis pela 

formação de uma turma com no máximo 50 alunos, durante 13 (treze) semanas. 

4. A bolsa será implementada pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

em Saúde – Fiotec, e terá o valor de R$1.000,00 (Hum mil reais) por mês, no período de 3 (três) 

meses, sendo que o pagamento do terceiro mês está condicionado ao encerramento da turma no 

sistema acadêmico. 

 

Normas Gerais: 

 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento do 

formulário eletrônico de inscrição ou por prestação de declaração falsa; 

 A inscrição neste Curso expressa a concordância do candidato com os termos da presente 

Chamada Pública; 

 O curso não se obriga a preencher todas as vagas; 

 Casos omissos serão avaliados pela Coordenação do curso; 

http://www.icict.fiocruz.br/
http://www.integradn.fiocruz.br/
http://www.integradn.fiocruz.br/
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 O Icict/Fiocruz se reserva no direito de corrigir eventuais erros materiais neste 

instrumento podendo ainda efetuar alterações nesta Chamada Pública. 

 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO – SUDESTE  

 
 

Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 
 

 

 

 

 

 

 

Etapas Data Evento 

Inscrições 20/01/2020 a 19/02/2020  
Realização das inscrições via web 

integradn.fiocruz.br 

Seleção 
20/02/2020 a 03/03/2020 Análise da documentação 

04/03/2020 Divulgação do Resultado Final integradn.fiocruz.br 

Recurso 05/03/2020 a 06/03/2020 
Formulário próprio disponível no site  

integradn.fiocruz.br 

Resultado 
Final 

09/03/2020 Disponível no site  integradn.fiocruz.br 

http://www.icict.fiocruz.br/
http://www.integradn.fiocruz.br/
http://www.integradn.fiocruz.br/
http://www.integradn.fiocruz.br/
http://www.integradn.fiocruz.br/

