
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM QUALIDADE EM SAÚDE E SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

                                                          PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz), em 
parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), torna público, por meio deste 
instrumento de divulgação, um COMUNICADO informando alterações nas normas do processo de 
seleção e o reagendamento das datas do cronograma do Curso de Especialização em Qualidade em 
Saúde e Segurança do Paciente, na modalidade a distância. 

                                                                            
                                                                          COMUNICADO 
   
A Coordenação do curso, no uso de suas atribuições, por necessidade e visando assegurar o preenchimento 

das vagas destinadas EXCLUSIVAMENTE AOS REPRESENTANTES DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE QUE 

ATUEM NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO OS QUE ATUEM EM ÁREAS 

VINCULADAS À GESTÃO DA QUALIDADE DA ATENÇÃO À SAÚDE OU À SEGURANÇA DO PACIENTE, resolve:  

 

1) REABRIR as inscrições para o processo de seleção de 20 (vinte) vagas de SUPLENTES, referente ao edital 

publicado em 28 de janeiro de 2019 no portal EAD (www.ead.fiocruz.br) e no site do ensino da ENSP 

(http://ensino.ensp.fiocruz.br), do Curso de Especialização em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente, 

na modalidade a distância. O link de inscrição encontra-se no item “6 – INSCRIÇÕES” do edital. O link que dá 

acesso ao edital é: http://ensino.ensp.fiocruz.br/documentos_upload/Edital18.pdf  

 

 2) REAGENDAR as datas do cronograma estabelecido no anexo IX do edital, como segue: 

 

                      ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO                           NOVAS DATAS 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA 20 VAGAS DE SUPLÊNCIA 
exclusivamente destinadas aos representantes das secretarias 
estaduais de saúde que atuem na vigilância sanitária de 
serviços de saúde, bem como os que atuem em áreas 
vinculadas à gestão da qualidade da atenção à saúde ou à 
segurança do paciente. 

De 17 a 26/04/19 (até 16 horas – horário 
de Brasília) 

http://www.ead.fiocruz.br/
http://ensino.ensp.fiocruz.br/
http://ensino.ensp.fiocruz.br/documentos_upload/Edital18.pdf
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RESULTADO INTEGRAL DA SELEÇÃO – será publicada a 
lista de todos os candidatos selecionados (titulares e 
suplentes). 

A partir de 03/05/19 

RECURSOS 
02 (dois) dias úteis após a divulgação do 
resultado 

DIVULGAÇÃO DOS RECURSOS (caso haja deferimento) A partir de 09/05/19 

MATRÍCULA (POSTAGEM DOS DOCUMENTOS) De 03 a 15/05/19 

DIVULGAÇÃO DOS MATRICULADOS A partir de 07/06/19 

INÍCIO DO CURSO (1º ENCONTRO PRESENCIAL)  15 a 19/07/2019 

 

 

  3) Ficam mantidas as demais normas estabelecidas no edital publicado em 28 de janeiro de 2019; 

 

OBSERVAÇÃO: por motivo de procedimentos de manutenção técnica, o Serviço de Gestão Acadêmica não 

funcionará no período das 14h às 20 horas do dia 22 de abril. Com isso não será possível realizar as inscrições 

neste período. Após este período as inscrições estarão disponibilizadas  regularmente até 16 horas do dia 

26/04/2019. 

 
 
 

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2019 
Serviço de Gestão Acadêmica 


