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2ª CHAMADA PÚBLICA - TURMA 2020/2021 
 

Curso de Aperfeiçoamento em Atenção Integral à Saúde – 

Doenças Negligenciadas 

 
Processo Seletivo para Médicos e Enfermeiros da Atenção 

Primária em Saúde e Gestores da Atenção Primária em Saúde 

e da Vigilância em Saúde 

 

26 de maio de 2020 

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

Cruz (Fiocruz) em parceria com o Departamento de Saúde da Família (DESF) da Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde (SAPS) do Ministério da Saúde (MS), torna públicas, por meio desta Chamada Pública, 

as normas para o processo seletivo de candidatos às vagas de alunos do CURSO DE 

APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 2020/21, 

na modalidade EaD. 

 
Coordenadoras do Curso: 

• Maria da Conceição Rodrigues de Carvalho 

• Maria Cristina Soares Guimarães 

 
 

Objetivo do Curso 

Geral: 

 
Promover a discussão e a experimentação de perspectivas e estratégias de integração entre Atenção Primária 

e Vigilância em Saúde, particularmente no âmbito das Doenças Negligenciadas. 

 
Específicos: 

 
• Refletir sobre a perspectiva teórica e as possibilidades práticas da integração entre a Atenção 

Primária e a Vigilância em Saúde, nos diferentes espaços da atenção em saúde; 

• Refletir sobre ações de integração que possam se traduzir no coletivo das práticas e do processo 

de trabalho; 

• Refletir sobre as práticas coletivas de cuidado, propondo novos olhares e ações que fortaleçam e 

qualifiquem a atenção à saúde, com foco na integralidade e na intersetorialidade. 
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Perfil do Candidato 
 

Médicos e Enfermeiros da Atenção Primária em Saúde: 
 

Profissional que tenha diploma de Medicina ou Enfermagem, de instituições reconhecidas pelo MEC, e 
atue na Atenção Primária. 

 
Gestores da Atenção Primária em Saúde ou da Vigilância em Saúde: 

 

Profissional que possua diploma de graduação, de instituições reconhecidas pelo MEC, e atue como 
gestor na Atenção Primária e/ou na Vigilância em Saúde. 

 

Descrição do Curso 

O presente curso de Aperfeiçoamento em Atenção Integral em Saúde – Doenças Negligenciadas, para 
médicos, enfermeiros e gestores, está em conformidade com o Regimento Interno do Icict, no qual o objetivo 
é promover a discussão e a experimentação de perspectivas e estratégias de integração entre Atenção 
Primária e Vigilância em Saúde, particularmente no âmbito das Doenças Negligenciadas. 

 
O curso está organizado em 2 (dois) módulos, a saber: 

 
• Módulo Integrador – Integração entre Atenção Primária em Saúde e Vigilância em Saúde – 

60h a distância, com tutoria: 

 
O módulo cria condições de aprendizagem para que o profissional em formação seja capaz de 

estabelecer o planejamento de ações com tomada de decisões conjuntas e adequadas para cada 

situação-problema; de elencar ações que devam ser realizadas a partir do reconhecimento das 

competências e da necessidade de integração possibilitando o desdobramento de atividades da APS e 

VS para ações de curto, médio e longo prazo em resposta às Doenças Negligenciadas. 

 
• Módulos Temáticos – Doenças Negligenciadas (eletivas) – 120h, 3 módulos de 40h, 

autoinstrucionais: 

 
O curso conta com 10 (dez) módulos temáticos, com carga horária de 40h cada, sobre as seguintes 

doenças negligenciadas: Raiva, Tracoma, Doença de Chagas, Leishmaniose Visceral, Leishmaniose 

Tegumentar, Esquistossomose, Hanseníase, Doenças Diarreicas Agudas, Tuberculose e Hepatites 

Virais. Cada aluno deverá cumprir, no mínimo, 3 (três) módulos temáticos, para a integralização do 

curso. 

Os módulos temáticos têm o objetivo de apresentar e discutir cada doença negligenciada sob a 

perspectiva do cuidado e da vigilância, a partir de estudos de casos, orientando sobre sua transmissão, 

diagnóstico, tratamento, prevenção e cuidado. 

A fundamentação teórico-metodológica que sustenta o curso pressupõe a aprendizagem significativa, 

ancorada em metodologias ativas de aprendizagem, que superem o conhecer/saber instrumental, 

desconectado das práticas e realidade. Para tanto, é necessário que se estimule o processo de reflexão 

sobre as práticas e processos de trabalho e se oriente a atuação dos profissionais, sendo considerado, 

dessa forma, como uma estratégia de Educação Permanente em Saúde. 
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Unidades de Aprendizagem 
CH 

EaD 

 
Módulo Integrador 

Ciclo 1: Território 20h 

Ciclo 2: Processo de Trabalho 20h 

Ciclo 3: Trabalho em Equipe 20h 

TOTAL 60h 

Módulos Temáticos 
Doença Negligenciada 1 – eletiva 40h 

Doença Negligenciada 2 – eletiva 40h 

 Doença Negligenciada 3 – eletiva 40h 

TOTAL 120h 

 TOTAL DO CURSO 180h 

 

 

Vagas 

Serão oferecidas 18.000 vagas. 

 
 

Regime e Duração 

O curso tem carga horária total de 180 horas (a distância), que devem ser realizadas ao longo de 12 

semanas em regime de tutoria. 

 
Início: 

As turmas serão formadas no período de setembro/2020 a fevereiro/2021, de acordo com a ordem de 

inscrição, respeitando o número mínimo de alunos por turma (50 alunos). 

Os alunos selecionados receberão e-mail com 10 dias de antecedência do início do curso. 

Término: 

O término de cada turma ocorrerá 12 semanas após o início das aulas.  

 
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 26/05/2020 a 11/12/2020 (até às 23h59m) pelo site 

integradn.fiocruz.br. Ao preencher o formulário eletrônico de inscrição, o candidato também deverá 

anexar, obrigatoriamente, os documentos abaixo relacionados em formato PDF, com exceção da foto, que 

deverá ser anexada como imagem: 
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Médicos e Enfermeiros da Atenção Primária em Saúde: 

 
✓ Formulário Eletrônico de Inscrição (informado acima); 

✓ Médicos e Enfermeiros: Diploma de graduação em Medicina ou Enfermagem (FRENTE E 

VERSO) de instituições reconhecidas pelo MEC. 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. No caso do candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, 

deverá apresentar cópia autenticada de seu diploma devidamente revalidado no Brasil; 

✓ 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 em formato JPEG ou PNG (não serão aceitos outros formatos); 

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

✓ Comprovante (ATUAL- últimos 3 meses) institucional do Vínculo Profissional na Atenção 

Primária em Saúde, no cargo/função de Médico ou Enfermeiro; 

(ATENÇÃO: declarações, contratos em carteira de trabalho, contracheque ou afins devem 

deixar claro a atuação na APS) 

✓ Declaração de veracidade redigida PELO PRÓPRIO PUNHO e devidamente datada e assinada 

(conforme Anexo I deste Edital). 

 
Gestores da Atenção Primária em Saúde ou da Vigilância em Saúde: 

✓ Formulário Eletrônico de Inscrição (informado acima); 

✓ Diploma de graduação (FRENTE E VERSO) de instituições reconhecidas pelo MEC. 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. No caso do 

candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar cópia autenticada 

de seu diploma devidamente revalidado no Brasil; 

✓ 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 em formato JPEG ou PNG (não serão aceitos outros formatos); 

✓ Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma de graduação; 
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✓ Comprovante (ATUAL- últimos 3 meses) institucional do Vínculo Profissional na Atenção 
Primária ou Vigilância em Saúde, no cargo/função de Gestor; 

(ATENÇÃO: declarações, contratos em carteira de trabalho, contracheque ou afins devem 

deixar claro a atuação na APS ou VS) 

✓ Declaração de veracidade preenchida PELO PRÓPRIO PUNHO e devidamente datada e 

assinada (conforme Anexo I deste Edital). 

 
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 www.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. 

 
7. Não serão aceitos comprovantes de vínculo autodeclarados. 

 

Seleção 
 
O processo de seleção é contínuo até 18/12/2020 ou quando do preenchimento das 
vagas previstas neste edital (o que ocorrer primeiro). Os resultados serão divulgados 
bimensalmente, respeitando o número mínimo de alunos para formação de turma. 

 

Médicos e Enfermeiros da Atenção Primária em Saúde: 
 

a) Diploma de Graduação, atual, em Medicina ou Enfermagem de instituições reconhecidas pelo MEC; 

b) Comprovação atual de vínculo profissional na Atenção Primária em Saúde, no cargo / 

função de Médico ou Enfermeiro 

 
Gestores da Atenção Primária em Saúde ou da Vigilância em Saúde: 

 
a) Diploma de Graduação, atual, de instituições reconhecidas pelo MEC; 

b) Comprovação atual de vínculo profissional na Atenção Primária em Saúde ou Vigilância 

em Saúde, no cargo / função de Gestor. 
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Os candidatos serão selecionados até o preenchimento das vagas desta Chamada Pública, de acordo 

com a ordem de inscrição. 

 

Resultado da Seleção: 
 
O resultado será divulgado bimensalmente, no período de agosto/2020 a fevereiro/2021, ou até 

que as vagas sejam preenchidas, de acordo com  seguinte calendário: 

 

10/08/2020 

12/10/2020 

14/12/2020 

01/02/2021 

 

Não serão fornecidas informações por telefone. 

 
 

Recurso: 

Os candidatos que desejarem entrar com recurso deverão fazê-lo dois dias após a divulgação bimensal 

dos resultados em formulário próprio no site: integradn.fiocruz.br, conforme calendário a seguir: 

 

11/08 a 12/08/2020 

13/10 a 14/10/2020 

15/12 a 16/12/2020 

02/02 a 03/02/2021 

 

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

esse fim, ou ainda, fora do prazo. 

 

Não serão aceitos documentos anexados ao recurso. 

 

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

Seleção em relação ao recurso. 

 
 
Resultado Final da Seleção: 

 

O resultado será divulgado no site (integradn.fiocruz.br) a partir das 14 horas, às segundas-feiras, conforme 

calendário a seguir.  
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17/08/2020 

19/10/2020 

21/12/2020 

08/02/2021 

 

Não serão fornecidas informações por telefone. 

 

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; 

• 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 2020/2021 
 
 

Etapas Data Evento 

Inscrições 26/05/2020 a 11/12/2020 Realização das inscrições via web 
integradn.fiocruz.br 

 

 
 
Seleção 

Contínuo até 18/12/2020 ou do 
preenchimento das vagas 

previstas neste edital 

 ( o que ocorrer primeiro). 

 

 

Análise da documentação 

 

10/08/2020 

12/10/2020 

14/12/2020 

01/02/2021 

 

 

Divulgação do Resultado no site 
integradn.fiocruz.br 

Recurso 
 

11/08 a 12/08/2020 

13/10 a 14/10/2020 

15/12 a 16/12/2020 

02/02 a 03/02/2021 

(2 dias após a divulgação do 
resultado) 

 

 

Formulário próprio disponível 
no site integradn.fiocruz.br 
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Resultado 
Final 17/08/2020 

19/10/2020 

21/12/2020 

08/02/2021 

Às segundas-feiras, a partir das 
14:00h 

 

Disponível no site integradn.fiocruz.br 

 

 
Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 
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(ANEXO I) DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 
(Atenção! Esta declaração deve ser feita de forma manuscrita pelo próprio punho) 

 
 
 

Eu XXXXXXXXXXXX, nacionalidade XXXXXXXXX, estado civil: XXXXXXXXXXX, 

nascido(a) no dia XX/XX/XXXX , inscrito(a) no CPF sob o nº XXXXXXXXX e RG nº 

XXXXXXXXXX, Órgão Expedidor: XXXXXXXXX, expedida em XX/XX/XXXX declaro que 

as informações e os documentos em papel digitalizados apresentados para fins de 

matrícula no CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ATENÇÃO INTEGRAL EM SAÚDE 

– DOENÇAS NEGLIGENCIADAS, no Instituto de Comunicação e Informação Científica  e 

Tecnológica em Saúde/FIOCRUZ SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS 

RESPECTIVOS ORIGINAIS. 

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente. 

 
 
 

Cidade, dia de mês de ano. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Assinatura do Candidato 
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