
                            

 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM 

ÊNFASE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - 2018 

 

Publicado em 25/09/2017 

 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), unidade técnico-científica da 

Fundação Oswaldo Cruz, torna públicos o cronograma e as normas para a seleção de 

candidatos ao curso de Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde com ênfase 

na Estratégia Saúde da Família. 

 

COORDENAÇÃO  
 

Elyne Montenegro Engstrom (ENSP/Fiocruz) 

Virginia Alonso Hortale (ENSP/ Fiocruz) 

E-mail de contato:  

posgradmp@ensp.fiocruz.br para dúvidas referentes às etapas do processo seletivo. 

secaprofissional@ensp.fiocruz.br para dúvidas referentes à documentação e a prazos não-

constantes desta Chamada. 

 

1 Apresentação 

O Curso de Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde com Ênfase na Estratégia 

Saúde da Família é uma proposição da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

(ENSP/ Fiocruz) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS 

Rio). Este Curso tem a finalidade de fomentar a produção de novos conhecimentos e 

inovação na Atenção Primária à Saúde na cidade do Rio de Janeiro, integrando parcerias 

entre instituições acadêmicas e a rede municipal de saúde.  

O Curso é dirigido a profissionais de nível superior da área de saúde que atuam na Atenção 

Primária à Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, com a 

possibilidade de inclusão de profissionais que atuam na Atenção Primária da Saúde em 

outros municípios brasileiros. 

 

2 Objetivos do curso 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Formar mestres em saúde pública na área de Atenção Primária a partir da sistematização do 

conhecimento técnico-científico produzido na prática dos profissionais de saúde, visando à 

ampliação e ao desenvolvimento de competências que qualifiquem o trabalho na Atenção 

Primária à Saúde com Ênfase na Estratégia Saúde da Família e contribuam para o 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde. 
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2.2 Objetivos específicos 

 

 Desenvolver competência para atuar na Atenção à Saúde da Família. 

 Desenvolver competência para realizar ações de Promoção da Saúde. 

 Desenvolver competência para realizar a Gestão do Cuidado do indivíduo, da família 

e da comunidade. 

 Desenvolver competência para utilizar Informações em Saúde na ESF. 

 Desenvolver competência para realizar atividades de Educação em Saúde 

(preceptoria, educação permanente, metodologias de ensino e aprendizagem) no 

âmbito da ESF. 

 Desenvolver competência para realizar ações de Planejamento e Avaliação na ESF. 

 Desenvolver competência para a Produção de Conhecimento em Serviços de Saúde. 

 

3 Público-alvo  

 

Profissionais da área de saúde (medicina, enfermagem, farmácia, odontologia, serviço 

social, psicologia, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, biologia, biomedicina, 

fonoaudiologia e educação física), portadores de diploma de graduação conferido por 

instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC e que atuem na referida função de 

nível superior como servidores públicos ou contratados em regime de CLT nas unidades 

básicas de saúde, na Estratégia Saúde da Família, apoio matricial ou gerência de 

coordenação de unidades básicas, área ou setores específicos da Atenção Primária em Saúde. 

 

4 Número de vagas  
 

25 (vinte e cinco) vagas. Serão destinadas 18 (dezoito) vagas para a Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro e 7 (sete) vagas para outros municípios brasileiros que atuem na 

Atenção Primária à Saúde. As vagas serão preenchidas por candidatos aprovados em todas 

as etapas do processo seletivo. 

 

5 Ações Afirmativas (vagas por cotas) 
 

Em conformidade com a Portaria Normativa Nº 13, de 11 de maio de 2016 do 

Ministério da Educação, que dispõe sobre a indução de Ações Afirmativas na Pós- 

Graduação, os candidatos que optarem pelas vagas destinadas às ações afirmativas 

(pessoas com deficiência, negros -pretos e pardos- ou indígenas), das vagas destinadas 

ao Mestrado Profissional, 10% (dez por cento) serão providas para candidatos que se 

declararem Pessoa com Deficiência ou que se autodeclararem negros (pretos e pardos) ou 

indígenas. As demais vagas serão de livre concorrência. 

Considera-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 

relacionadas no Artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e a Súmula 

377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 

Para concorrer a uma das vagas reservadas à Pessoas com Deficiência, o candidato deverá, 

no ato da inscrição, apresentar toda a documentação necessária ao processo seletivo e 

também: a) declarar-se Pessoa com Deficiência, preenchendo  formulário próprio (Anexo 

1); b) apresentar cópia simples do CPF e o Laudo Médico (original ou cópia autenticada), 

emitido nos últimos 03 (três) meses, por médico especialista na deficiência apresentada, 

atestando a espécie e o grau, ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 



O candidato com deficiência que necessitar de condições especiais para a realização da 

prova (ledor, prova ampliada, auxílio para transcrição ou sala de mais fácil acesso), 

excluindo-se atendimento fora do local de realização da prova, deverá fazer esta solicitação 

no ato da inscrição, preenchendo formulário próprio (Anexo 1), indicando claramente 

quais os recursos especiais necessários, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º do Decreto 

nº 3.298/1999 e suas alterações. A omissão desta solicitação implicará a participação nas 

mesmas condições dispensadas aos demais candidatos. 

O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e 

pardos) ou indígenas deverá, no ato da inscrição, apresentar toda a documentação 

necessária ao processo seletivo e se autodeclarar preto, pardo ou indígena, conforme o 

quesito “cor ou raça” utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, preenchendo formulário próprio (Anexo 2). 

Os candidatos que se autodeclararem indígenas deverão apresentar cópia do registro 

administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento 

emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local. 

As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, devendo este 

responder por qualquer falsidade. Se for constatada falsidade na declaração, o candidato 

será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

Os candidatos que se declararem como pessoas com deficiência e os autodeclarados negros 

(pretos e pardos) ou indígenas concorrerão em igualdade de condições com os demais 

candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 

aprovação, ao horário, ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. Os 

candidatos que não atingirem as notas mínimas em cada etapa do processo seletivo serão 

eliminados. O critério de reserva de vagas será aplicado somente para fins da 

classificação e preenchimento de vagas ao final. 

Os cotistas (negros, indígenas e pessoas com deficiência) concorrerão concomitantemente 

às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua 

classificação no processo seletivo. (Ver Subitem 9.3 Avaliação Final). 

 

6 Regime e duração 
 

O Curso integra o Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP, uma iniciativa 

acadêmica reconhecida pela CAPES/MEC. É de caráter modular temático, correspondente 

às áreas de competências desenvolvidas no processo de formação. Serão adotadas 

metodologias ativas nas atividades presenciais, realizadas sob regime de tempo parcial no 

seguinte horário: todas as quintas-feiras, no período das 8h às 17h.  O período de duração 

máxima do curso é de 24 meses. 

 

7 Período do curso  
 

Início: 22/02/2018 

Término: 21/02/2020 

 

8 Inscrição 

 

De 25/09 a 27/10/2017.  

 



Todas as informações referentes ao processo seletivo poderão ser obtidas no site da 

Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP. O 

candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da 

Plataforma SIGA e, posteriormente, o envio de toda a documentação exigida por meio de 

SEDEX.  

 

8.1 Procedimentos para inscrição:  

Clicar em “INSCRIÇÃO”, localizada na coluna da esquerda, depois em “SAÚDE 

PÚBLICA ENSP”. A Chamada de Seleção do Curso do Mestrado Profissional em 

Atenção Primária à Saúde com ênfase na Estratégia Saúde da Família encontra-se na 

coluna “CHAMADA PÚBLICA”. Nesta mesma janela (parte inferior) encontra-se o botão 

azul “INICIAR INSCRIÇÃO”. Na tela referente ao início da inscrição, o candidato deverá 

selecionar “ENSP – SAÚDE PÚBLICA”. Vale ressaltar que somente com o navegador 

Internet Explorer é possível o acesso à Plataforma SIGA.  

Os candidatos interessados deverão encaminhar, via Correios (exclusivamente por meio 

de SEDEX), os documentos listados a seguir, para o endereço constante no item 19 deste 

documento. 

 

Candidatas em período de amamentação devem informar ao Serviço de Gestão Acadêmica 

(SECA) da ENSP, através do e-mail secaprofissional@ensp.fiocruz.br, no período de 25/09 

a 27/10/2017, sobre a necessidade de amamentação durante a realização das provas. 

 

ATENÇÃO: A inscrição no site da Plataforma SIGA (preenchimento do Formulário 

de Inscrição + impressão do boleto bancário + pagamento) deverá ser efetuada 

impreterivelmente até às 12h do dia 27/10/2017. 

 

8.1.1 São documentos exigidos na inscrição:  

 

a) Fotocópia legível do documento de identificação. Carteira expedida por Órgãos ou 

Conselhos de Classe, ou Carteira Funcional (para servidores públicos das três esferas), 

ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Carteira emitida pelas Secretarias de 

Segurança Pública e Militar (com foto), ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo 

novo, com foto, dentro da validade). 

 

b) Formulário eletrônico de inscrição, impresso pelo candidato. 

 

c) Comprovante de pagamento. O pagamento referente ao processo seletivo inclui: (a) 

taxa de inscrição, no valor de R$130,00; e (b) taxa do BANCO para emissão do boleto 

mais impostos. 

Será concedido o desconto de 50% no pagamento da taxa de inscrição para os 

servidores públicos das três esferas (federal, estadual e municipal), mediante 

comprovação de rendimentos (último contracheque) em que conste o cargo do 

servidor. Para estes candidatos, o valor da taxa de inscrição será de R$65,00 (sessenta 

e cinco reais).  

O candidato deverá escolher uma das opções supracitadas após finalizar o 

preenchimento do formulário eletrônico de inscrição disponível na Plataforma SIGA. 

O boleto bancário será gerado em seguida. NÃO SERÁ ACEITO 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO FORMATO “AGENDAMENTO 

DE PAGAMENTO” E CANDIDATOS QUE ENVIAREM O 
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COMPROVANTE NESSE FORMATO NÃO TERÃO SUAS INSCRIÇÕES 

HOMOLOGADAS. Não haverá devolução da taxa de inscrição para inscrições 

não-homologadas. 

Existe a possibilidade de isenção do valor da taxa de inscrição para os 

candidatos que, nos termos do Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, estejam 

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico) ou que possuam renda familiar mensal per capita de até meio 

salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos, nos 

termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

O candidato deverá requerer a isenção da taxa de inscrição no período de 25/09 

a 04/10/2017 por meio do envio do Anexo 3 preenchido para o e-mail 

secaprofissional@ensp.fiocruz.br. A declaração falsa sujeitará o candidato às 

sanções previstas em lei. Os resultados da análise dos pedidos de isenção serão 

disponibilizados obrigatoriamente na Plataforma SIGA 

(www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP, em 10/10/2017. 

 

d) Currículo atualizado e impresso, criado na Plataforma Lattes-CNPq, em que conste o 

endereço de acesso do currículo do candidato na página do CNPq (www.cnpq.br). Clicar em 

“Plataforma Lattes” e depois, abaixo do ícone Currículo Lattes, clicar em “Buscar”. Incluir o 

nome completo e clicar em “Buscar”.  

 

e) Carta de intenção do candidato escrita em no máximo duas páginas, com letra Arial 12, 

espaçamento entre linhas 1,5 e em papel A4, enfatizando os seguintes pontos:  

 Identificação do candidato: nome, formação, unidade de saúde que trabalha. 

 Resumo da trajetória de profissional, com ênfase nas experiências na Atenção 

Primária à Saúde e apoio matricial às equipes de Saúde da Família, e ou gerência de 

coordenação de área ou setores específicos da APS; 

 Possíveis contribuições do curso em sua formação profissional e suas expectativas;  

 Motivos de ordem profissional e intelectual que o levaram a candidatar-se a este 

programa; 

 Apresentação justificada do tema de interesse do candidato para posterior projeto de 

investigação a ser desenvolvido no mestrado. 

 

f) Carta de liberação assinada pelo gestor municipal ou pelo coordenador de Área 

Programática ou Unidade de Atenção Primária em que o profissional atue. O conteúdo 

da Carta deverá contemplar: 

 Manifestação explícita de interesse da Instituição pela participação de seu 

profissional candidato, no Curso; 

 Manifestação explícita de compromisso da Instituição em liberar seu profissional 

para participar de todas as atividades do Curso durante 24 meses; 

 Identificação de qual Unidade de Atenção Primária de Saúde ou nível de gestão de 

atuação do profissional. 

g) Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma 

folha). No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, este deverá 
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apresentar cópia autenticada de seu diploma devidamente revalidado por universidade 

brasileira.  

h) Comprovante de proficiência em língua inglesa. Estarão dispensados da prova de 

inglês aqueles que apresentarem fotocópia legível e autenticada em cartório (frente 

e verso) de qualquer um dos documentos de proficiência em inglês a seguir: 

1- TOEFL Internet-Based (IBT), com pontuação 57-76, dentro do prazo de validade 

de dois anos; 

2- TOEFL PBT, com pontuação 485-530, dentro do prazo de validade de dois anos; 

3- IELTS, com nota mínima 5,0-6,0, dentro do prazo de validade de dois anos; 

4- Certificados do Michigan (ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE, CAE e 

CPE). 

Portadores de documentos extraídos da rede mundial de computadores – INTERNET estão 

dispensados da autenticação.  

Nos casos de isenção da prova de inglês, o candidato deverá informar, de próprio 

punho, no formulário de inscrição que está dispensado da referida prova, com menção 

ao motivo da isenção. 

 

8.2 Homologação das inscrições: 

a) 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 o exigido na Chamada. 

b) No dia 01 de novembro de 2017 será disponibilizada na Plataforma SIGA 

(www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP a relação preliminar dos 

candidatos cujas inscrições foram homologadas ou não, com o motivo da não homologação. 

c) Caso verifique que seu nome não consta em nenhuma das listagens divulgadas, o 

candidato deverá contatar o SECA por meio do e-mail secaprofissional@ensp.fiocruz.br nos 

dias 01 e 06 de novembro de 2017. 

d) No dia 07 de novembro de 2017 será disponibilizada na Plataforma SIGA 

(www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública > ENSP a listagem final dos 

candidatos cujas inscrições foram homologadas ou não. 

NÃO SERÃO FORNECIDAS INFORMAÇÕES POR TELEFONE. 

 

9 Seleção  
 

Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas nas dependências da Escola Nacional 

de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), situada na Fiocruz /RJ – Campus Manguinhos.  

 

Os candidatos deverão consultar o site da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br)  link 

Inscrição > Saúde Pública ENSP, nos dias 08 e 22/11/2017, a partir das 15h, para obter 

informação a respeito do local de realização das provas de inglês e escrita. 

 

OS RESULTADOS DAS ETAPAS SERÃO DIVULGADOS PELO NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO DO CANDIDATO NA PLATAFORMA SIGA.  
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NÃO SERÃO FORNECIDAS INFORMAÇÕES POR TELEFONE. 
 

9.1 Primeira Etapa (eliminatória) 

 

a) Prova de inglês (10/11/2017, das 9h às 12h), de caráter eliminatório, formada por 

compreensão e interpretação de textos.  Nesta prova, os candidatos serão considerados aptos 

ou não para ingressar para a etapa seguinte. Nota mínima de 6 pontos em um total de 10. 

É permitido o uso de dicionário (formato impresso), mas não será permitida a 

utilização de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor, tablet, aparelho celular, 

smartwatch etc) durante a realização da prova. 

 

O resultado será divulgado no dia 16/11/2017, a partir das 15h. 

 

NÃO SERÁ FORNECIDA DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO NA PROVA DE 

INGLÊS. 

 

b) Prova escrita (24/11/2017, das 9h às 13h), de caráter eliminatório. Esta segunda etapa 

consistirá de uma prova de conhecimentos específicos com Peso 4 (quatro) e o candidato 

deve obter nota mínima 7 (sete). Seu conteúdo versará sobre temas relevantes da área de 

Atenção Primária à Saúde com Ênfase na Estratégia Saúde da Família. Os temas da prova 

encontram-se disponíveis no Anexo 4. 

 

 

Observações para realização das provas 

1. Só será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de um documento 

original de identidade expedido por órgão oficial, com foto (ver item sobre documento de 

identificação na inscrição), devendo o mesmo assinar a lista de presença. 

2. Será permitido o acesso dos candidatos às salas de provas com 1 hora de antecedência 

em cada prova. 

3. Decorridos 15 (quinze) minutos do início da prova, não será permitida a entrada de 

candidatos retardatários, que serão considerados faltosos. Não será dada tolerância, após 

o horário previamente definido como encerramento, para o recolhimento das provas. 

Devem permanecer no recinto no mínimo 02 candidatos. 

4. Os celulares deverão ser desligados e recolhidos pelo fiscal na entrada do candidato às 

salas de prova, juntamente com a identidade. 

5. A folha de resposta das provas deve ser preenchida a caneta com tinta azul ou preta. 

Não será considerada prova feita a lápis. O candidato deverá devolver o caderno de provas 

juntamente com a entrega da folha de respostas. 

6. As provas de inglês e prova escrita serão corrigidas sem a identificação do candidato. 

Será de inteira responsabilidade do fiscal de prova substituir a identificação do candidato, 

na folha de resposta por um código. 

 

O resultado será divulgado no dia 01/12/2017, a partir das 15h. 
 
Somente os candidatos aprovados na primeira etapa – considerados aptos em inglês 

(isentos ou aprovados com nota maior ou igual a 6,0) e com nota na prova escrita 

maior ou igual a 7,0 (sete) pontos – prosseguirão à segunda etapa da seleção. 

 



9.1.1 Recurso relativo à Primeira Etapa 

Os candidatos que desejarem entrar com recurso ao resultado das provas de inglês e escrita 

deverão fazê-lo nos dias 16 e 17/11/2017 (prova de inglês), e 01, 04, 05 e 06/12/2017 

(prova escrita), pelo e-mail secaprofissional@ensp.fiocruz.br. O candidato receberá a 

confirmação do recebimento do e-mail no período de 24 horas a contar da data do envio, 

considerando dias úteis. Os formulários específicos para este procedimento estão 

disponíveis ao final desta Chamada (Anexos 5 e 6). 

A resposta aos recursos será publicada na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link 

Inscrição > Saúde Pública ENSP. 

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

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. 

 

9.2 Segunda Etapa (eliminatória e classificatória) 

 

A segunda etapa, a se realizar nos dias 12 e 13/12/2017, é constituída de entrevista. Serão 

incluídos nessa segunda etapa apenas os 50 primeiros alunos classificados na prova de 

conhecimentos específicos. Esta etapa é composta por: Análise Curricular, Análise de Carta 

de Intenção e Entrevista, com os seguintes critérios: 

 

Análise curricular, Peso 2 (dois). Serão utilizados critérios cumulativos de pontuação, 

abaixo discriminados. 

 

Critério Pontuação 

1. Tempo de atuação na atenção primária à saúde, após a 

graduação e natureza (ESF, NASF, Gerencia APS) 

< 1 ano – 1,0 ponto 

1 a 3 anos – 2,0 pontos 

4 a 5 anos – 3,0 pontos 

mais de 5 anos – 4,0 pontos 

(pontuação máxima) 

2. Experiência na Estratégia Saúde da Família em outras 

localidades 

1,0 ponto 

3. Atuação com responsabilidade técnica, gerência local da 

APS ou gestão/coordenação de área  

1,0 ponto 

4. Título de Especialista na área de Medicina de Família e 

Comunidade (Médico) ou Curso de Especialização nos Moldes 

de Residência nas áreas da Saúde da Família 

1,0 ponto 

Curso de especialização nas áreas básicas da atenção à saúde 

ou na área de saúde pública  

0,5 ponto (independentemente 

do número de certificados 

apresentados) 

Curso de aperfeiçoamento ou atualização nas áreas de saúde 

da família ou saúde pública  

0,5 ponto (independentemente 

do número de certificados 

apresentados) 

mailto:secaprofissional@ensp.fiocruz.br
http://www.sigass.fiocruz.br/


Certificado de participação em eventos científicos  1,0 ponto (apresentação de três 

ou mais certificados) 

Certificado de apresentação de trabalhos científicos  1,0 ponto (apresentação de três 

ou mais certificados) 

 

Análise da carta de intenção, Peso 2 (dois). Este procedimento avaliará o grau de coerência 

entre o conteúdo da carta de intenção frente aos objetivos gerais e específicos do curso.  

 

Entrevista, Peso 2 (dois). Será realizada individualmente. Serão abordados os seguintes 

critérios: capacidade de raciocínio do candidato, experiências de trabalho no âmbito da 

atenção primária à saúde; disponibilidade de horário e grau de interesse de participar do 

curso. 

 

Quadro Resumo das Etapas do Processo Seletivo: Etapas Peso 

Prova de Inglês Eliminatória 
Não será considerada para a 

classificação 

Prova de Conhecimentos Específicos 4 

Análise de Carta de Intenção 2 

Análise do Currículo Lattes 2 

Entrevista 2 

 

9.3 Avaliação Final  

 

A avaliação será efetuada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, por meio 

de banca composta pela Coordenação Colegiada do Curso, com base na nota da prova 

escrita, proposta de carta de intenção, currículo do candidato e entrevista. A adequação das 

propostas, à disponibilidade de orientadores credenciados no mestrado será um item a ser 

considerado no resultado da avaliação final.  

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem um total de pontos igual ou 

superior a 7,0 (sete). Para composição da nota final será calculada a média ponderada entre 

a nota da prova escrita e da entrevista individual, da análise de currículo e da carta de 

intenção. Para o desempate será adotado o critério da maior nota da prova escrita. 

O preenchimento das vagas por candidatos cotistas será realizado para os candidatos 

aprovados segundo sua classificação final, considerando três aspectos: 1) se o candidato 

que se autodeclara negro, indígena ou pessoa com deficiência for aprovado dentro do 

número de vagas oferecido para ampla concorrência, ele não se classifica pelo número de 

vagas destinadas aos cotistas; 2) em caso de desistência de cotista aprovado em vaga 

reservada, a vaga será preenchida pelo cotista posteriormente classificado; 3) se as  vagas 

reservadas para os candidatos cotistas (negros, indígenas e pessoas com deficiência) não 

forem preenchidas, serão revertidas para a livre concorrência. 

O Programa pode não preencher todas as vagas, nem da livre concorrência nem das cotas, 

visto que as duas etapas do processo seletivo são eliminatórias. 

 

9.4 Divulgação do resultado final na Plataforma SIGA: 18/12/2017, (a partir das 15h).  

 



10 Disposições finais 

 

1. Casos omissos serão analisados pela Coordenação de Pós-Graduação do Programa de 

Saúde Pública.  

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

referentes a este processo seletivo no site da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link 

Inscrição > Saúde Pública ENSP. 

 

12 Matrícula 

 

De 19/12/2017 a 19/01/2018. 

 

Os candidatos selecionados deverão enviar, via Sedex, para o Serviço de Gestão Acadêmica 

(SECA) da ENSP, todos os documentos exigidos, listados abaixo, (informar no envelope: 

Matrícula Curso de Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde com ênfase 

na Estratégia Saúde da Família): 

 

a) Fotocópia autenticada e legível da Carteira de Identidade em que conste o campo 

naturalidade (frente e verso na mesma folha).  

b) Fotocópia autenticada e legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso 

conste o número na Carteira de Identidade.  

c) Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 

diploma de graduação.  

d) Duas fotografias 3x4 recentes e com o nome completo do candidato escrito no verso. Não 

serão aceitas fotos escaneadas.  

e) Termo de Autorização (disponibilizado no período de matrícula). 

f) Termo de Compromisso (disponibilizado no período de matrícula). 

Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 

 

Observação: 

A documentação encaminhada pelos candidatos não-selecionados poderá ser retirada pelos 

mesmos ou por representante formalmente autorizado, no Serviço de Gestão Acadêmica, no 

prazo de até 90 (noventa) dias após a publicação do resultado final da seleção, mediante 

prévio agendamento pelo e-mail secaprofissional@ensp.fiocruz.br. A partir deste período 

os documentos serão destruídos. 

 

Não está previsto oferecimento de Bolsas de Estudo. 

 

13 Orientação acadêmica 

 

Caberá à Coordenação do Curso designar os orientadores credenciados pela CPG do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Saúde Pública da ENSP/Fiocruz considerando 

as propostas de investigação dos alunos selecionados.  

 

 

http://www.sigass.fiocruz.br/
mailto:secaprofissional@ensp.fiocruz.br


14 Frequência mínima 

 

Setenta e cinco por cento (75%) em cada disciplina, de acordo com o Regimento Interno do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Saúde Pública da ENSP.  

 

15 Aproveitamento  

 

A avaliação do aluno em cada disciplina seguirá os conceitos A=excelente; B=bom; 

C=regular; D=insuficiente.  

O pós-graduando que obtiver conceito C em 3 disciplinas será desligado do curso, assim 

como aquele que obtiver conceito D em qualquer disciplina, por se tratar de curso único, de 

acordo com o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Saúde 

Pública da ENSP.  

De acordo com o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de 

Saúde Pública da ENSP, não há opção de trancamento nos Mestrados Profissionais. 

 

16 Produto Final do Mestrado Profissional  

 

Ao término do curso os alunos serão avaliados individualmente por meio da apresentação 

de trabalho de conclusão final. O trabalho de conclusão poderá ser apresentado em diferentes 

formatos em conformidade com o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu de Saúde Pública da ENSP. 

 

17 Titulação  

 

A ENSP outorgará diploma aos alunos que cumprirem os requisitos do Regimento Interno 

do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Saúde Pública da ENSP com o título de Mestre 

em Saúde Pública. 

 

18 Local do curso  

 

O Curso será desenvolvido nas instalações da ENSP/Fiocruz, no Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

19 Endereço para envio de documentação 

 

Fundação Oswaldo Cruz  

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca  

Serviço de Gestão Acadêmica – SECA 

Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde com ênfase na Estratégia Saúde 

da Família 

Rua Leopoldo Bulhões, 1.480 – Térreo – Manguinhos  

CEP: 21041-210 - Rio de Janeiro – RJ 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

ANEXO 1 

FORMULÁRIO - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

1 - Nome do requerente:     

2 - Data de nascimento:________/ ________/________ 

3 – Identidade:     

4 - Órgão Expedidor:     

5 - CPF:    

 

Precisa de atendimento diferenciado durante a realização da prova? SIM (  )   NÃO ( ) 

 

Se você respondeu SIM a pergunta anterior, quais as condições diferenciadas de que 

necessita para a realização da prova? 
 

 

 

DECLARO que desejo me inscrever para concorrer às vagas destinadas às ações 

afirmativas - Pessoas com Deficiência, nos termos estabelecidos no processo de seleção 

para ingresso no Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Pública/ENSP. Declaro, ainda, que as informações prestadas nesta declaração são de 

minha inteira responsabilidade, estando ciente de que, em caso de falsidade ideológica ou 

a não comprovação da deficiência, ficarei sujeito ao desligamento do curso e às sanções 

prescritas na legislação em vigor. 

Anexo a esta declaração o Laudo Médico, assinado e com o CRM do médico especialista, 

emitido, no máximo, nos últimos 03 (três) meses (a contar da data de publicação desta 

Chamada Pública), atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 

DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas 

destinadas à ações afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante o processo 

seletivo. 

 

Rio de Janeiro,  de  de  . 
 

 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 



 

     

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

 ANEXO 2 

FORMULÁRIO AUTODECLARAÇÃO 

 

1 - Nome do requerente:     

2 - Data de nascimento:________/ ________/________ 

3 – Identidade:     

4 - Órgão Expedidor:     

5 - CPF:    

 

DECLARO que sou cidadão(ã) afrodescendente ou indígena descendente, nos termos da 

legislação em vigor, identificando-me como ( ) preto ( ) pardo ou ( ) indígena e desejo 

me inscrever para concorrer às vagas destinadas às ações afirmativas, nos termos 

estabelecidos no processo de seleção para ingresso no Mestrado Profissional do Programa 

de Pós- Graduação em Saúde Pública/ENSP. Declaro, ainda, que as informações 

prestadas nesta autodeclaração são de minha inteira responsabilidade, estando ciente de 

que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito ao desligamento do curso e às sanções 

prescritas na legislação em vigor. 

 

DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas 

destinadas à ações afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante o processo 

seletivo. 

 

Rio de Janeiro,  de  de  . 
 

 

 

 
 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
 

No caso de indígena, deve acompanhar este formulário a seguinte documentação: cópia 

do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de 

pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

ANEXO 3 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Eu  , 

(nome completo do candidato) 

portador(a) da Carteira de Identidade nº    , 

emitida  pelo(a)   ,  e  CPF nº 

 , residente 

  , 

(endereço completo) 

na cidade de  , 

venho requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição correspondente à realização do 

Curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública/ENSP - 

Seleção 2018, pelo que declaro fazer jus a pelo menos uma das seguintes situações: 1) 

Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); 2) 

Renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 

três salários mínimos. 

 

Estou ciente de que a apresentação de declaração falsa sujeitará o(a) candidato(a) às sanções 

previstas em lei. 

 

Rio de Janeiro,  de  de 2017. 
 

 

 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

ANEXO 4 

TEMAS DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 O Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e contexto atual. 

 Atenção Primária à Saúde: histórico, princípios e atributos. 

 Política Nacional de Atenção Básica no Brasil. 

 A Rede de Atenção à Saúde e a Atenção Primária à Saúde. 

 A Clínica ampliada e compartilhada. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

ANEXO 5 

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE REVISÃO DA PROVA DE INGLÊS 

 

Código do(a) candidato(a): (O preenchimento deste campo é de responsabilidade do 

SECA) ___________________________________________________________________ 

 

Justificativa do pedido:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Resposta ao pedido de revisão:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

ANEXO 6 

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE REVISÃO DA PROVA ESCRITA 
 

 

Código do(a) candidato(a): (O preenchimento deste campo é de responsabilidade do 

SECA) ____________________________________________________________________ 
 

Justificativa do pedido:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Resposta ao pedido de revisão:  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

ANEXO 7 

CRONOGRAMA 

 

 

ETAPAS PERÍODO 

Inscrição  25/09 a 27/10/2017  

Prazo para requerer isenção da taxa de inscrição 25/09 a 04/10/2017 

Resultado da análise do pedido de isenção da taxa de 

inscrição 

10/10/2017, a partir das 15h, no site da 

Plataforma SIGA 

Divulgação Preliminar das inscrições homologadas e 

não-homologadas 

01/11/2017, a partir das 15h, no site da 

Plataforma SIGA 

Prazo para recurso à divulgação preliminar junto ao 

SECA 
01 e 06/11/2017 

Divulgação final das inscrições homologadas e não-

homologadas  

07/11/2017, a partir das 15h, no site da 

Plataforma SIGA 

Divulgação do local de realização da prova de inglês 
08/11/2017, a partir das 15h, no site da 

Plataforma SIGA 

Prova de inglês  10/11/2017, 9h às 12h 

Divulgação do resultado dos candidatos aptos na 

prova de inglês 

16/11/2017, a partir das 15h, no site da 

Plataforma SIGA 

Prazo para recurso da prova de inglês  16 e 17/11/2017 

Divulgação do resultado do recurso da prova de 

inglês  

21/11/2017, a partir das 15h, no site da 

Plataforma SIGA 

Divulgação do local de realização da prova escrita 
22/11/2017, a partir das 15h, no site da 

Plataforma SIGA 

Prova escrita  24/11/2017, 9h às 13h 

Divulgação do resultado da prova escrita  
01/12/2017, a partir das 15h, no site da 

Plataforma SIGA 

Prazo para recurso da prova escrita  01, 04, 05 e 06/12/2017 
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Divulgação do resultado do recurso da prova escrita 
08/12/2017, a partir das 15h, no site da 

Plataforma SIGA 

Entrevistas 12 e 13/12/2017 

Divulgação do resultado final  
18/12/2017, a partir das 15h, no site da 

Plataforma SIGA 

Matrícula 19/12/2017 a 19/01/2018 

Início das aulas  22/02/2018 


