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Publicado em 27 de junho de 2018 

 

Apoio Matricial na Atenção Básica com ênfase nos  
Nasf – AB 

 
                        PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS – 2º ADITIVO DE RETIFICAÇÃO 

 
 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 

por meio da Coordenação de Desenvolvimento Educacional e EAD (CDEAD) e do Centro de 

Saúde Escola Germano Sinval Faria, em parceria com o Departamento de Atenção Básica do 

Ministério da Saúde (DAB/SAS/MS), tornam públicas, por meio deste instrumento de 

divulgação, a 2ª retificação das normas do processo de seleção referente ao edital 

publicado em 08 de junho de 2018 no Portal EAD/ENSP/Fiocruz: www.ead.fiocruz.br , do 

Curso de Apoio Matricial na Atenção Básica com ênfase nos Nasf-AB, de Qualificação Profissional 

em nível de Aperfeiçoamento, na modalidade a distância com encontros presenciais. 

 

A Comissão de Seleção no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade, a 

conveniência e a oportunidade, resolve promover a seguinte alteração:  
 

1ª) No subitem 2.1. “Perfil de candidato”, onde se lê: 

 

2.1.  Perfil do candidato  

2.1.1 Profissionais com diploma de nível superior na área da saúde e de áreas afins ou que 
possuam especialização na área da saúde, atendendo ainda os seguintes requisitos em ordem de 
prioridade: 

1º) PERFIL PRIORITÁRIO - possuir atuação profissional direta nos Núcleos Ampliados de Saúde da 

Família – Nasf – AB (público principal), com cadastro ativo em equipe Nasf – AB no Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) em março de 2018 e carga horária mínima de 30 

horas registradas no mesmo CNES;  

 
OBSERVAÇÃO: caso não sejam preenchidas as vagas dentro do PERFIL PRIORITÁRIO serão 
considerados os requisitos abaixo na seguinte ordem: 
 

2º) Possuir atuação profissional direta nos Núcleos Ampliados de Saúde da Família – Nasf – AB 

(público principal), com cadastro ativo em equipe Nasf – AB no Cadastro Nacional de 
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Estabelecimento de Saúde (CNES) em março de 2018 e carga horária mínima de 20 horas 

registradas no mesmo CNES;  

3º) Possuir atuação profissional nas equipes da Atenção Básica (equipes de Saúde da Família, 

Ribeirinhas e Fluviais, Academia da Saúde, Atenção Básica sem Estratégia de Saúde da Família) 

ou atuação na Gestão da Atenção Básica (gerência de Unidade Básica de Saúde – UBS, 

coordenador de Atenção Básica, apoiador/supervisor institucional); 

4º) Profissionais vinculados a Instituições Públicas de Ensino Superior ou Técnico que 
desempenhem atividades docentes ou de pesquisa sobre Atenção Básica de Saúde. 
 

Leia-se: 

 
2.1.  Perfil do candidato  

2.1.1 Profissionais com diploma de nível superior na área da saúde e de áreas afins ou que 
possuam especialização na área da saúde, atendendo ainda os seguintes requisitos em ordem de 
prioridade: 

1º) PERFIL PRIORITÁRIO - possuir atuação profissional direta nos Núcleos Ampliados de Saúde da 

Família – Nasf – AB (público principal), com cadastro ativo em equipe Nasf – AB no Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) em março de 2018 e carga horária mínima de 30 

horas registradas no mesmo CNES;  

 
OBSERVAÇÃO: caso não sejam preenchidas as vagas dentro do PERFIL PRIORITÁRIO serão 
considerados os requisitos abaixo na seguinte ordem: 
 

2º) Possuir atuação profissional direta nos Núcleos Ampliados de Saúde da Família – Nasf – AB 

(público principal), com cadastro ativo em equipe Nasf – AB no Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde (CNES) em março de 2018 e carga horária mínima de 20 horas 

registradas no mesmo CNES;  

3º) 2º) Possuir atuação profissional nas equipes da Atenção Básica (equipes de Saúde da Família, 

Ribeirinhas e Fluviais, Academia da Saúde, Atenção Básica sem Estratégia de Saúde da Família) 

ou atuação na Gestão da Atenção Básica (gerência de Unidade Básica de Saúde – UBS, 

coordenador de Atenção Básica, apoiador/supervisor institucional); 

4º) 3ª) Profissionais vinculados a Instituições Públicas de Ensino Superior ou Técnico que 
desempenhem atividades docentes ou de pesquisa sobre Atenção Básica de Saúde. 

OBS.: ficam suprimidos do edital os trechos tachados em vermelho neste aditivo de 
retificação. 

 

 
                        

                       Coordenação do Curso de Apoio Matricial na Atenção com ênfase nos Nasf-AB                             


