EDITAL 01/2010
A Diretora da EPSJV comunica a abertura do processo de seleção à Turma 2010 do CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE, para estudantes dos países africanos de
língua oficial portuguesa e do Timor Leste, no período e nas condições abaixo especificadas.
1. DO CURSO
O objetivo do curso é especializar docentes e dirigentes na área da Educação Profissional em Saúde,
mediante o aprofundamento das bases teórico-metodológicas que fundamentam as políticas de educação e
suas relações com a saúde e com o trabalho em saúde. O curso almeja possibilitar a compreensão histórica de
tais políticas e potencializar práticas transformadoras que contribuam para a estruturação e consolidação das
instituições públicas de formação de técnicos em saúde dos países africanos de língua portuguesa e do Timor
Leste, no âmbito da cooperação técnica internacional, segundo o disposto no Plano de Trabalho da Rede de
Escolas Técnicas em Saúde da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (PECS-CPLP).
Público a que se destina: professores e dirigentes vinculados ao sistema nacional público de saúde ou de
educação, em instituições de formação de trabalhadores em saúde nos seus respectivos países,
preferencialmente com vínculo permanente ou que comprovem possibilidade e garantia de vinculação futura,
portadores de diploma de nível superior de graduação.
Carga horária presencial do curso: 416 h
Organização do curso: o curso estará organizado em 5 blocos de duas semanas cada um, de caráter
presencial e intensivo, a ser realizado rotativamente em cada um dos países participantes, e entre cada um dos
blocos haverá 6 semanas de dispersão para a realização de tarefas e atividades não presenciais.
Início previsto do curso: outubro de 2010, a depender da liberação do financiamento.
2. DA INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser efetuadas junto à Coordenação Executiva Nacional do Curso de Especialização em
Educação Profissional em Saúde em cada país, no período de 16 de julho a 05 de agosto de 2010, mediante
preenchimento da ficha de inscrição, acompanhada da documentação requerida. A respectiva documentação
deverá ser escaneada e enviada, via correio eletrônico, pelas Coordenações Executivas Nacionais para a
Coordenação de Cooperação Internacional da EPSJV (cci@epsjv.fiocruz.br) até o dia 06 de agosto de 2010,
não sendo aceita documentação enviada após essa data.
DOCUMENTAÇÃO
•
•
•
•
•
•

ficha de inscrição;
cópia do diploma de graduação ou declaração de conclusão do curso de graduação.
Cópia do passaporte.
Curriculum Vitae comentado (vide descrição em anexo).
Carta de intenção do candidato à Coordenação do Curso (vide descrição em anexo).
Carta de indicação institucional (do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e/ou das
instituições públicas de formação de técnicos em saúde do país de origem) (vide descrição em anexo).

3. DO NÚMERO DE VAGAS
Número total de vagas: 30 (trinta)
As vagas estão distribuídas da seguinte forma:
- Angola: 6 vagas
- Cabo Verde: 5 vagas
- Guiné-Bissau: 5 vagas

-

Moçambique: 7 vagas
São Tomé e Príncipe: 5 vagas
Timor Leste: 2 vagas

Caso Timor Leste não apresente candidaturas, as vagas serão redistribuídas entre Angola e Moçambique (uma
vaga para cada país). Da mesma forma, se nos outros países o número de candidatos for inferior ao número de
vagas oferecidas, essas vagas poderão ser remanejadas entre os demais países.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção será efetuada pela Coordenação Didática do Curso através de análise do Curriculum Vitae
comentado, da carta de intenção do candidato e da carta de indicação institucional. Quando necessário, o
processo seletivo poderá incluir uma entrevista através da rede de computadores. Os candidatos serão
classificados de acordo com os critérios abaixo relacionados até preencherem a cota estabelecida para cada
país participante e o número total de vagas oferecidas.
Serão considerados os seguintes critérios:
• Experiência de trabalho na área da Saúde;
• Experiência de trabalho na área da Educação;
• Tipo de vínculo institucional;
• Disponibilidade para dedicar-se ao curso;
• Possibilidade de contribuir no processo de estruturação de instituições públicas de formação de trabalhadores
técnicos em saúde.
A seleção ocorrerá de acordo com o seguinte calendário:

Calendário da Seleção 2010

Período de Inscrições

Envio de Documentação para a
CCI/EPSJV

Processo seletivo

Divulgação do Resultado Final

16/07 a 05/08/2010

Na Coordenação Executiva Nacional dos
respectivos países.

06/08/2010

Da Coordenação Executiva Nacional dos
respectivos países.

09/08 a 19/08/2010 Coordenação didática do Curso

20/08/2010

Na homepage da EPSJV.

5. DA MATRÍCULA
A matricula será efetivada pela Secretaria Escolar da EPSJV/Fiocruz no período de 06 a 17 de setembro de
2010, através de preenchimento de ficha específica. A confirmação da matrícula realizar-se-á no primeiro dia de
aula através da entrega dos seguintes documentos:
Documentação para matrícula:
a) Cópia de documento de Identificação conferido pela devida autoridade no país de origem (passaporte);
b) Cópia do diploma de conclusão de curso superior;
c) 2 fotografias tipo passe recentes.

Serão considerados desistentes os candidatos selecionados que não preencherem a ficha específica no
período previsto.
6. DAS RECLASSIFICAÇÕES
Em caso de desistência, a Coordenação Executiva Nacional deverá comunicar à Coordenação Geral do Curso,
para que se proceda a reclassificação, respeitando os prazos e o regulamento do curso, até a data de início do
curso.
Endereço para Correspondência e Informações:
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio / Fundação Oswaldo Cruz
Programa de Pós-graduação em Educação Profissional em Saúde.
Curso de Especialização em Educação Profissional em Saúde, para estudantes dos Países Africanos de Língua
Oficial Portuguesa e do Timor Leste.
Avenida Brasil, 4365 - 3º andar – Sala 312 - Manguinhos, Rio de Janeiro, CEP: 21040-900.
Telefone: (21) 3865-9732
Coordenação Geral: Marise Nogueira Ramos e Anamaria D’Andrea Corbo.
Coordenação Executiva:
Angola - Maria José Pedro Cardoso (Ministério da Saúde de Angola)
Brasil - Marcela Alejandro Pronko (EPSJV)
Cabo Verde - Marilena Cabral (Universidade de Cabo Verde)
Guiné Bissau - Quintino Nhaga (Escola Nacional de Saúde / INASA - Guiné Bissau)
Moçambique - Francisco Langa (Ministério da Saúde de Moçambique)
São Tomé e Príncipe - Pascoal Fonseca da Apresentação (Instituto de Ciências da Saúde - São Tomé e
Príncipe)
Coordenação Didática: Corpo docente do curso.
O não cumprimento dos prazos e das normas estipulados neste Edital implicará na exclusão do candidato na
seleção.
Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Coordenação Geral do Curso.
Rio de Janeiro, 09 de julho de 2010.

Isabel Brasil
Diretora da EPSJV
Anexo 1: Ficha de Inscrição.
Anexo 2: Orientações Gerais para a Inscrição

