
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Rio de Janeiro, em 16 de maio de 2014. 
 

 

 

      ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
(com ênfase nas equipes do Consultório na Rua) 

 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 
 

 

                                 RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS 

 

 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, através da 
Coordenação de Educação a Distância (EAD/ENSP-FIOCRUZ) e da Coordenação Nacional 
de Curso, em parceria com os Departamentos de Gestão da Educação na Saúde 
(DEGES/SGTES/MS) e de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) do Ministério da Saúde, tornam 
públicas, por meio deste instrumento de divulgação, a RETIFICAÇÃO das normas para o 
processo seletivo de alunos referente a “04/2014 - Edital para Seleção de Alunos “ publicado em 25 
de abril de 2014 no portal www.ead.fiocruz.br , do Curso de Atenção Integral à Saúde de 
Pessoas em Situação de Rua (com ênfase nas equipes do Consultório na Rua), em nível de 
aperfeiçoamento, na modalidade a distância. 
 
A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições e verificando a necessidade, a 
conveniência e a oportunidade, resolve promover as seguintes retificações: 
 
 
1) No subitem 8.1 do item 8. “DO NÚMERO E DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS”, onde se lê: 

8.1 Estão sendo ofertadas 447 (quatrocentas e quarenta e sete) vagas, com o objetivo de 
contemplar todas as equipes do Consultório na Rua e do Consultório de Rua, em 
funcionamento em março de 2014 (Anexo 3).  

Leia-se: 

8.1 Estão sendo ofertadas 447 (quatrocentas e quarenta e sete) vagas, com o objetivo de 
contemplar todas as equipes do Consultório na Rua e do Consultório de Rua, 
PREFERENCIALMENTE aquelas que estão em funcionamento DESDE março de 2014.  

 

2) No subitem 9.1 do item 9. “DA ESTRUTURA DO CURSO”, onde se lê: 

9.1 O curso está estruturado em 3 (três) Unidades de Aprendizagem e terá carga horária 

total de 180 horas, sendo previstas 100 horas à distância e 80 horas de forma presencial. A 

duração prevista do curso é de 06 (seis) meses.  

http://www.ead.fiocruz.br/_downloads/edital1940v4.pdf
http://www.ead.fiocruz.br/


 

Leia-se:  

9.1 O curso está estruturado em 3 (três) Unidades de Aprendizagem e terá carga horária total 

de 180 horas, sendo previstas 124 horas à distância e 54 horas de forma presencial. A 

duração prevista do curso é de 07 (sete) meses.  

 

 Informações adicionais poderão ser obtidas através do endereço eletrônico: 
pseletivo@ead.fiocruz.br da área Processos Seletivos e Editais da Coordenação de Educação 

a Distância da Ensp/Fiocruz. 
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