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Rio de Janeiro, 30 de maio de 2008 
 
 
 

Edital de Seleção de Tutores para o 
Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 

 
 
 
 
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação 
Oswaldo Cruz e a Área Técnica de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde 
– (Cosat/DAPE/SAS), visando a formação de profissionais em Saúde do 
Trabalhador para apoiar a implementação das ações de Saúde do Trabalhador no 
Sistema Único de Saúde (SUS) com ênfase na Rede Nacional de Atenção 
Integral a Saúde do Trabalhador, tornam públicas, por meio deste Edital, as 
Normas para o processo de seleção de tutores para o Curso de Especialização 
em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, na modalidade a distância. 
 
 
 
Objetivo do Curso: Qualificar profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS 
para incorporar as relações entre produção, ambiente e saúde às práticas de 
saúde, de modo a solucionar problemas concretos, considerando o processo 
produtivo como determinante do processo saúde-doença e da degradação 
ambiental. 
 
 

1- Público Alvo: 
 

Profissionais com pós-graduação, e prática profissional no campo da Saúde 
Pública, prioritariamente da Saúde do Trabalhador, com experiência de docência, 
e orientação de alunos, preferencialmente, com experiência na implantação de 
ações de Saúde do Trabalhador no SUS e vivência da sua realidade. 
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Pré–requisitos 
 

• Curso de pós-graduação na área de Saúde Pública, Saúde do Trabalhador ou 
correlata; 

• Experiência mínima comprovada de 2 (dois) anos na área de Saúde Publica e 
ou de Saúde do Trabalhador; 

•  Experiência comprovada em docência, orientação de alunos e/ou de EAD; 
•  Habilidade para utilizar computadores/ recursos de conectividade - internet, 

“e-mail”, fórum, “chat”; 
• Disponibilidade e acesso fácil a recursos ágeis de conectividade via internet;  
• Disponibilidade mínima de 20 horas semanais, sendo 4 horas presenciais;  
•  Residir na cidade de São Paulo ou adjacências.  
 
 

2- Atuação 
 
Cada tutor acompanhará vinte alunos do Curso.  
 
Os tutores contarão com acompanhamento pedagógico do EAD e o suporte 
técnico de professores do Centro de Estudo em Saúde do trabalhador e Ecologia 
Humana (Cesteh/ENSP) e de técnicos da Cosat-MS. 
 
O atendimento ao aluno será por meio eletrônico, via telefone ou via fax, com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, sendo 04 (quatro) horas em plantões 
presenciais, em locais identificados pelas secretarias estaduais ou municipais, 
responsáveis pelo apoio logístico necessário (sala, computador, telefone, fax).  
 
Os tutores deverão participar de reuniões mensais, presenciais ou não, com a 
Coordenação do Curso.  
 
 

3- Admissão 
 

O Tutor será admitido à medida da implantação das turmas, de acordo com o 
calendário estabelecido pela Coordenação do Curso.   
 
 

4- Regime de admissão 
Os selecionados receberão bolsa pelo período de 12 (doze) meses podendo ser 
renovados pelo mesmo período. Valor concedido: R$ 1.000,00 (um mil reais). 
 
 

5- Número de vagas: 
 

Núcleos Regionais Número de vagas Sedes Número de vagas 

Região sudeste 02* SP 02* 

* Obs.: 01 (uma) vaga será para SUPLENTE 
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6- Formação e Titulação: 
 
Os dois tutores selecionados participarão de 1 (uma) oficina de trabalho, 
centralizada, de 40 horas, em local a ser informado oportunamente, conforme 
cronograma disponibilizado com a listagem dos selecionados, e receberão 
Certificado de Atualização em Formação Pedagógica em EAD. 
 
A ausência na oficina acarretará desligamento do tutor. 
 
As despesas referentes a transporte, hospedagem e alimentação dos tutores nos 
momentos presenciais serão da responsabilidade do Curso. 
 
 

7- Inscrição: 
O candidato deverá efetivar sua inscrição via internet, por meio do preenchimento 
da ficha de inscrição disponível no site do EAD no endereço: 
http://www.extranet.ead.fiocruz.br/simios/inscricao_web/inscricao_01.php?edital=33 
e do envio, pelo correio, via SEDEX, da documentação requerida, para 
EAD/ENSP/FIOCRUZ, no endereço abaixo, no período de 02/06/08 até 16/06/08. 
   
Endereço para envio dos documentos:  
Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 
Seleção de Tutores - SP 
Educação a Distância 
Caixa Postal 35519 - Cep. 21040-970 - Rio de Janeiro - RJ,  

 
Observações: 
•   A data do carimbo postal valerá como comprovação do cumprimento do 

prazo estipulado no item 7 do Edital. 
 

7.1 Documentos para a inscrição e seleção: 
 

a)- Cópia autenticada do diploma de graduação, reconhecido pelo MEC (frente e 
verso). 
b)- Cópia autenticada do diploma de pós-graduação, reconhecido pelo MEC 
(frente e verso) 
c)- Cópia autenticada da carteira de identidade e CPF (frente e verso). 
d)- Duas fotos 3x4 coloridas. 
e)- Cópia autenticada da Certidão de Casamento (caso haja mudança de nome 
em relação a qualquer documento). 
f)- Curriculum Vitae e  Memorial, devidamente comprovados. 
g)-Declaração do candidato se comprometendo e disponibilizando com a 
atividade de tutoria, incluindo os encontros presenciais, trabalhos à distância e 
informando sua habilidade para utilizar computadores e recursos de 
conectividade, conforme modelo do Anexo I. 
h)- Declaração do chefe imediato, da instituição ao qual está vinculado, liberando-
o para realizar as atividades à distância e participar nos encontros presenciais e 
disponibilizando o uso de computador e o acesso aos recursos de conectividade 
para a realização das atividades do curso, conforme modelo do  Anexo II. 
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Observações: 
• A documentação apresentada pelos candidatos inscritos não será 

devolvida.  
• Ao inscrever-se na Seleção o candidato estará reconhecendo sua 

aceitação das normas estabelecidas neste Edital.  
• Não será cobrada taxa de inscrição. 

 
 

8- Seleção: 
 

O processo de seleção para tutoria no Curso de Especialização em Saúde do 
Trabalhador e Ecologia Humana, consistirá de análise curricular e avaliação de 
memorial. O processo seletivo será realizado por uma Comissão de Seleção 
formada pelo coordenador do curso ou seu delegado, por dois professores do 
EAD/ENSP, um professor do Cesteh e um representante da Área Técnica de 
Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde – (Cosat/DAPE/SAS), não 
cabendo recurso. 
 
A lista dos candidatos selecionados será divulgada no site do EAD no endereço: 
http://www.ead.fiocruz.br/, a partir de 07/07/08. 
    

8.1 - Análise curricular  e  memorial:  
 

A comprovação da experiência profissional relatada no Currículo e Memorial 
deverá se dar com a apresentação dos seguintes documentos: diplomas, 
declarações, certificados, certidões, cópias de publicações em diários oficiais e 
textos de informativos oficiais/institucionais, listagem de produções e/ou 
publicações com a respectiva referência bibliográfica, cópia da folha da 
publicação com referência bibliográfica constando os dados do candidato como 
autor do trabalho. 
 
Obs: As cópias de documentos comprobatórios, não autenticados, deverão 
apresentar o registro de conferência com o original assinado por funcionário 
público devidamente identificado (nome e matrícula legíveis). 
 
Memorial - Relato de sua trajetória profissional, em até 500 palavras, focalizando 
a atuação em Saúde do Trabalhador e/ou Saúde Pública, nos quais está/esteve 
envolvido. 

 
  Pontuação: 

Itens Percentual
Memorial 30% 
Titulação 15% 
Experiência Profissional 50% 
• Tempo de experiência em serviço 15% 
• Participação na Implementação das ações de Saúde do 

Trabalhador no SUS 
15% 

• Tempo de experiência docente 10% 
• Tempo de experiência em ensino a distância 10% 
Produção/publicação 5% 
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9- Critério de Desclassificação: 
 
Será considerado desclassificado o candidato que deixar de atender a quaisquer 
dos itens deste Edital. 
 
  

10- Critério de Desempate: 
 
a) Maior pontuação no memorial. 
b) Maior experiência docente 
c) Maior experiência em Saúde do Trabalhador. 

 
 
Observações Finais: 
 

• Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção. 
• A ENSP/FIOCRUZ poderá fazer alterações neste Edital. 

 
    
 

 
Coordenação do Curso 
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ANEXO I 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E  HABILIDADE 

(letra g do item 7 do Edital) 
 
 
 
 
 
 

Eu .........................................................., declaro para fins de participação no 
Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, do 
EAD/ENSP/FIOCRUZ, ter inteiro comprometimento e disponibilidade para atuar e 
desenvolver as atividades como tutor, participando dos encontros presenciais e 
trabalhos à distância e dedicando o tempo estabelecido no Edital. 
 
Declaro, ainda, possuir todas as condições de habilidade para utilização de 
computadores e recursos de conectividade, utilizando os programas previstos no 
Edital. 
 
 
 
 
 
   Local, data e assinatura do candidato 
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ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL 
 (letra h do item 7 do Edital) 

 
 
 
 
Declaro que o docente/profissional ................................................................., 
matrícula nº ......................................., está liberado para realizar as atividades de 
tutoria à distância, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, assim como, 
para participar dos 03 (três) encontros presenciais previstos no Curso de 
Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. 
 
Declaro, ainda, que o mesmo terá a sua disposição um computador, com as 
configurações exigidas pelo Edital, assim como, o acesso aos recursos de 
conectividade para a realização das atividades do curso. 
 
Informo está ciente de que se trata de um curso de caráter formativo cujo 
processo de certificação dependerá de aproveitamento acadêmico demonstrado. 
 
 
 
 
Local, data e assinatura (constatando o nome e matrícula do chefe imediato, da 
instituição ao qual o candidato está vinculado). 
 
Obs: O documento deve ser em papel timbrado com firma reconhecida. 
 


