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Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2016 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO EM SAÚDE PARA 

A MARINHA DO BRASIL  

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS 

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

parceria com a Marinha do Brasil por intermédio da Diretoria de Saúde da Marinha (DSM) como 

Organização Militar Orientadora Técnica (OMOT), tornam públicas por meio deste Edital, as Normas 

para o processo de seleção de ALUNOS do Curso de Especialização Gestão em Saúde para a 

Marinha do Brasil, na modalidade a distância com momentos presenciais. 

Coordenação do curso: Clayre Maria Bonfim Lopes e Vanessa Costa e Silva 
E-mail para contato: pseletivo@ead.fiocruz.br  

1. OBJETO 

Esta chamada visa selecionar/inscrever os candidatos a alunos para participarem do Curso de 

Especialização Gestão em Saúde para a Marinha do Brasil, cujo OBJETIVO é qualificar profissionais 

no processo de trabalho em saúde para planejar e programar ações, gerir recursos e avaliar 

sistemas e práticas de gestão em saúde, com vistas a proporcionar aos Oficiais do Corpo de Saúde 

da Marinha (CSM) o complemento de sua formação acadêmica, visando o desenvolvimento de 

competências necessárias ao desempenho de suas atividades no âmbito do Sistema de Saúde da 

Marinha (SSM). Este curso destina-se a complementar o Curso Superior (C-Sup), curso obrigatório 

e de carreira realizado na Escola de Guerra Naval (EGN), com conhecimentos na área de Gestão 

em Saúde para Oficiais-Alunos do CSM, a serem matriculados no C-Sup no ano letivo de 2017. 

2. PERFIL DO CANDIDATO E PRÉ-REQUISITOS 

2.1. PERFIL DO CANDIDATO 

Destina-se aos Oficiais do Corpo de Saúde da Marinha do Brasil (CSM); 
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2.2. PRÉ–REQUISITOS 

2.2.1 Possuir escolaridade de nível superior; 

2.2.2 Estar entre os candidatos selecionados pela CPO para a turma C-Sup do ano letivo de 2017; 

  2.2.3 Ter disponibilidade de 10 (dez) horas semanais para o exercício de atividades a distância.  

 

3. DESCRIÇÃO DO CURSO 

Trata-se de um curso instrumental, pois considera a importância dos profissionais de nível superior 

se apropriarem de ferramentas de gestão, visando à instituição de trabalhos coordenados e à 

melhoria na estruturação de processos cotidianos de trabalho. Desta forma, busca contribuir para 

o aprimoramento da qualificação dos profissionais que atuam nos diversos serviços de saúde na 

Marinha do Brasil. 

3.1 O material instrucional é composto por conteúdo on-line, versão eletrônica e material impresso 

complementar. Além disso, o aluno receberá um caderno com instruções sobre o curso e outro 

sobre a navegação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Cada aluno estará inserido em 

uma turma e vinculado a um tutor-pesquisador que será responsável pela mediação do processo 

ensino-aprendizagem a distância (centralizado na EAD/ENSP/Fiocruz). 

3.2. O curso tem como dinâmica a resolução de casos, exercícios, participação em fóruns e listas de 

discussão e apresentação de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). É composto de 08 (oito) 

Unidades de Aprendizagem (UA), relacionadas a seguir: 

1) Políticas de Saúde no Brasil:  O Sistema Único de Saúde e o Sistema de Saúde da Marinha 

2) Conceitos de Saúde e Doença e Perfis Epidemiológicos no Brasil 

3) Planejamento e Organização da Atenção à Saúde 

4) Gerência de Operações e Recursos em Saúde 

5) Gestão da Qualidade em Saúde 

            6) Vigilância em Saúde 

7) Desafios Contemporâneos em Gestão 

            8) Metodologia da Pesquisa Aplicada à Gestão em Saúde  

 

4. REGIME E DURAÇÃO DO CURSO 

4.1. O curso está estruturado para ser desenvolvido na modalidade a distância, com duração de até 

9 (nove) meses e carga horária total de 390 (trezentas e noventa) horas, sendo 312 (trezentas e 
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doze) horas realizadas a distância, 48 (quarenta e oito) horas de forma presencial, e 30 (trinta) 

horas para elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC); 

4.2 O que demarca o início formal das atividades como aluno é o primeiro encontro presencial, de 

abertura do curso, a ser realizado em fevereiro de 2017, na Escola de Guerra Naval. Estão previstos 

mais 2 (dois) encontros presenciais ao longo do curso. 

 

4.3 Os momentos presenciais serão divulgados pela Escola de Guerra Naval (EGN). 
 
 
5. VAGAS 

Estão sendo ofertadas 42 (quarenta e duas) vagas.  

6. INSCRIÇÕES 

Período de inscrição: 30 de novembro a 07 de dezembro de 2016. 

7. REGRAS E CRITÉRIOS PARA AS INSCRIÇÕES 

7.1 Cada candidato deverá efetivar seu pedido de inscrição, exclusivamente via internet, por meio 
do preenchimento do FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSCRIÇÃO disponível no endereço eletrônico 
abaixo:  

                                                   http://inscricao.ead.fiocruz.br/370 

 

7.2 Além de efetuar o pedido de inscrição pela internet, cada aluno selecionado do Corpo de Saúde 
da Marinha (CMS) deverá enviar para a EGN toda a documentação comprobatória exigida no item 8 
deste edital, conforme orientação contida no BONO (Boletim de Ordem e Notícias da Marinha do 
Brasil) Especial Nº 868/2016. 

7.3 O candidato somente será considerado efetivamente inscrito para participar do presente 
processo seletivo após ter efetuado ambos os procedimentos – inscrição on-line bem-sucedida e 
encaminhamento dos documentos exigidos no item 8, no prazo estipulado pela EGN; 

7.4 A EAD/ENSP/Fiocruz não se responsabilizará por solicitação de inscrição via Internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados; 

7.5 É de exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento das informações cadastrais no 
ato do pedido de inscrição, sob as penas da lei; 

 

8 - DOCUMENTOS EXIGIDOS  

8.1. Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade, e que conste o campo naturalidade 
(frente e verso na mesma folha);  
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8.2. Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o número 
na carteira de identidade;  

8.3. Uma foto 3x4 recente, com o nome completo do candidato escrito no verso. Não serão 
consideradas fotos escaneadas;  

8.4. Fotocópia da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome da candidata em relação 
aos documentos apresentados (não precisa ser autenticada); 

8.5. Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha).  

OBSERVAÇÃO: os candidatos que ainda não possuem diploma de graduação deverão apresentar declaração 
de conclusão de curso, informando data da colação de grau, já realizada, em papel timbrado, devidamente 
carimbada e assinada. A data desta declaração não poderá ultrapassar o período de 2 (dois) anos anteriores 
à data de divulgação do presente documento. Neste caso, será necessária a apresentação de declaração em 
que também constem a Portaria de Reconhecimento do Curso e a data de sua publicação no Diário Oficial da 
União. No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar cópia 
autenticada de seu diploma devidamente revalidado no Brasil;  

8.6. Currículo resumido  

9. SELEÇÃO 

9.1. O processo de seleção será previamente realizado pela EGN, validado pela Coordenação do 

Curso e encaminhado ao Serviço de Gestão Acadêmica (SECA) da ENSP/Fiocruz;  

 

9.2 Após a finalização da seleção, a Coordenação do Curso enviará a Ata de Resultado de Seleção, 

juntamente com a documentação dos candidatos selecionados, ao SECA Lato até o dia 16/12/2016. 

10. RESULTADOS DA SELEÇÃO 

10.1. A Coordenação do Curso, a ENSP/Fiocruz e a EGN responsabilizar-se-ão, pela seleção e 

divulgação da LISTA FINAL dos candidatos SELECIONADOS, em ordem alfabética, no Portal EAD: 

www.ead.fiocruz.br/editais , a partir do dia 19/12/2016. 

11. ATIVIDADES ACADÊMICAS 

As atividades acadêmicas do curso terão início a partir do primeiro encontro presencial, no qual 

será divulgado o calendário de desenvolvimento das unidades de aprendizagem, de acordo com a 

carga horária e a duração prevista para o curso. 

 

12. CONCLUSÃO DO CURSO E CERTIFICAÇÃO 

Ao aluno que concluir o curso, com todas as unidades de aprendizagem, será conferido o 

Certificado de Especialização Gestão em Saúde para a Marinha do Brasil, expedido pela Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz), instituição 
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credenciada pelo Ministério da Educação – MEC para oferta de cursos de pós-graduação lato 

sensu, na modalidade a distância. O certificado será acompanhado pelo histórico escolar, com 

duração, carga horária e nota/conceito obtidos em cada módulo. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1  Ao inscrever-se nesse processo seletivo o candidato estará reconhecendo sua aceitação 

das normas estabelecidas nesse Edital; 

13.2  São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de 

seu endereço eletrônico e postal ou do extravio da correspondência; 

13.3   Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidos pela Coordenação do Curso 

e a EGN; 

13.4  A ENSP/Fiocruz se reserva no direito de corrigir eventuais erros materiais neste 

instrumento podendo ainda fazer alterações neste edital. 

      14. INFORMAÇÕES 

   Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço e-mail pseletivo@ead.fiocruz.br . 

 

 
Coordenação EAD/ENSP/Fiocruz 
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