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                                                                                  Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2016 
 

Curso de Formação para Responsáveis Técnicos de 

Agências Transfusionais 
                                                    
                                                   EDITAL PARA SELEÇÃO DE TUTORES  
 
                          PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E OUTRAS RETIFICAÇÕES 
 
 
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz) em 

parceria com a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados (CGSH) do Ministério da Saúde, 

tornam públicas, por meio deste instrumento de divulgação, as retificações das normas do 

processo de seleção de candidatos às vagas de tutores do Curso de Formação para 

Responsáveis Técnicos de Agências Transfusionais, de Qualificação Profissional em nível de 

Atualização, na modalidade a distância.  

 

A Coordenação do Curso, no uso das suas atribuições, e, verificando a necessidade, a 

conveniência e a oportunidade, resolve promover as seguintes retificações: 

 

1) No subitem 2.2 do item 2. "PERFIL DO CANDIDATO E PRÉ-REQUISITOS", onde se lê: 
 
2.2. PRÉ-REQUISITOS 
2.2.1. Possuir graduação (bacharelado) na área da saúde, de acordo com a Resolução 287 de 
08/10/98 do Conselho Nacional de Saúde, preferencialmente em: Biologia, Biomedicina, 
Enfermagem, Farmácia, Medicina;  
 
2.2.2. Possuir pós-graduação lato senso (especialização e/ou residência médica) nas áreas 
técnicas ou de gestão em hematologia e hemoterapia;  SUBITEM SUPRIMIDO 
 
2.2.3. Ter experiência profissional (mínimo de 02 anos), em serviços de hemoterapia de média 
ou alta complexidade;  
 
2.2.4. Ter experiência em processos educativos na área da saúde, na modalidade presencial 
e/ou a distância (docência, tutoria, capacitação, supervisão em serviço, facilitação de grupos, 
oficinas de trabalho em serviços, orientação de aprendizagem e equivalentes);  
 
2.2.5. Ter habilidade para utilizar computadores e recursos de conectividade: internet, e-mails, 
fóruns, chats e afins;  
 
2.2.6. Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para o exercício da tutoria, incluindo o 
plantão presencial obrigatório de 04 (quatro) horas semanais, utilizando a estrutura dos polos 
descentralizados - Hemocentros Coordenadores dos estados - de forma a estabelecer relação 
de aprendizagem que envolva a interlocução com os orientadores de aprendizagem, tutores e 
entre os próprios alunos do curso. 
 
Leia-se: 
 
2.2. PRÉ-REQUISITOS 
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2.2.1. Possuir graduação (bacharelado) na área da saúde, de acordo com a Resolução 287 de 
08/10/98 do Conselho Nacional de Saúde, preferencialmente em: Biologia, Biomedicina, 
Enfermagem, Farmácia, Medicina; 
 
2.2.2. Ter experiência profissional (mínimo de 02 anos), em serviços de hemoterapia de média 
ou alta complexidade; 
 
2.2.3. Ter experiência em processos educativos na área da saúde, na modalidade presencial 

e/ou a distância (docência, tutoria, capacitação, supervisão em serviço, facilitação de grupos, 

oficinas de trabalho em serviços, orientação de aprendizagem e equivalentes); 

 

2.2.4. Ter habilidade para utilizar computadores e recursos de conectividade: internet, e-mails, 

fóruns, chats e afins;  

 

2.2.5. Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para o exercício da tutoria, incluindo o 

plantão presencial obrigatório de 04 (quatro) horas semanais, utilizando a estrutura dos polos 

descentralizados - Hemocentros Coordenadores dos estados - de forma a estabelecer relação de 

aprendizagem que envolva a interlocução com os orientadores de aprendizagem, tutores e 

entre os próprios alunos do curso.  

 

 

2) No item 5 "INSCRIÇÕES", onde se lê:  
O período das inscrições é de 29/11/2016 a 06/01/2017.  
 
Leia-se:  
O período das inscrições é de 29/11/2016 a 06/02/2017.  
 
 
3) No subitem 7.1.1.2.4, do item 7 "SELEÇÃO E RESULTADOS", onde se lê: 
7.1.1.2.4 Mestrado e/ou Doutorado - Peso 2 
 
Leia-se: 
7.1.1.2.4  Pós-Graduação Lato Sensu  - Peso 2 
 
 
4) No subitem 7.1.1.5, do item 7 "SELEÇÃO E RESULTADOS", onde se lê: 
7.1.1.5. A lista dos selecionados nesta etapa está prevista para ser divulgada em ordem 

alfabética, a partir do dia 01/02/2017, no portal EAD/ENSP/Fiocruz: www.ead.fiocruz.br/editais. 

 

Leia-se: 

7.1.1.5. A lista dos selecionados nesta etapa está prevista para ser divulgada em ordem 

alfabética, a partir do dia 01/03/2017, no portal EAD/ENSP/Fiocruz: www.ead.fiocruz.br/editais. 

 
 
5) Em "OBSERVAÇÃO", no subitem 7.1.1.8, do item 7 "SELEÇÃO E RESULTADOS", onde se lê: 
 
OBSERVAÇÃO: os endereços dos polos descentralizados - Hemocentros Coordenadores dos 

estados - serão divulgados oportunamente no Portal EAD/ENSP/Fiocruz 

www.ead.fiocruz.br/editais. 

Leia-se: 

OBSERVAÇÕES: 

http://www.ead.fiocruz.br/editais
http://www.ead.fiocruz.br/editais
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 os plantões presenciais obrigatórios de 04 (quatro) horas semanais serão realizados 
nos polos descentralizados - Hemocentros Coordenadores dos estados -  e serão 
definidos de acordo com perfil de procedência dos alunos (conforme subitem 2.2.5); 

 os endereços dos polos descentralizados - Hemocentros Coordenadores dos 

estados - serão divulgados oportunamente no Portal EAD/ENSP/Fiocruz  

www.ead.fiocruz.br/editais. 

 

 
6) No item 12 "CRONOGRAMA", onde se lê:  
 

CRONOGRAMA PERÍODO 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 29/11/2016 a 06/01/2017 

PREVISÃO DO RESULTADO DA 1ª ETAPA DA 
SELEÇÃO 

A partir do dia 01/02/2017 

PREVISÃO DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE 
TUTORES (2ª ETAPA) 

03 a 07/04/2017 

PREVISÃO DO RESULTADO DA 2ª ETAPA DA 
SELEÇÃO 

A partir do dia 25/04/2017 

PREVISÃO DO INÍCIO DO CURSO 24/08/2017 

PREVISÃO DO TÉRMINO DO CURSO 24/01/2018 

 

Leia-se: 
 

CRONOGRAMA PERÍODO 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 29/11/2016 a 06/02/2017 

PREVISÃO DO RESULTADO DA 1ª ETAPA DA 
SELEÇÃO 

A partir do dia 01/03/2017 

PREVISÃO DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE 
TUTORES (2ª ETAPA) 

03 a 07/04/2017 

PREVISÃO DO RESULTADO DA 2ª ETAPA DA 
SELEÇÃO 

A partir do dia 25/04/2017 

PREVISÃO DO INÍCIO DO CURSO 24/08/2017 

PREVISÃO DO TÉRMINO DO CURSO 24/01/2018 

 

 

 

                    Curso de Formação para Responsáveis Técnicos de Agências Transfusionais 
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