
  
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL 
CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA TÉCNICOS E AUXILIARES DE FARMÁCIA DOS SERVIÇOS 

FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SMS-RJ 
 

Parceria Institucional 
Coordenação Geral: Rondineli Mendes da Silva 
Coordenação Adjunta: Vera Lucia Luiza 
Coordenação Adjunta: Nathalia Cano Pereira              
 
Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e Qualificação Profissional: pseletivo@ensp.fiocruz.br 
 

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2017. 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em 
parceria com Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro tornam públicas por meio deste 
instrumento de divulgação, as normas para o processo de seleção para as vagas de alunos do Curso 
de Qualificação Profissional para Técnicos e Auxiliares de Farmácia dos Serviços Farmacêuticos na 
Atenção Primária da SMS-RJ/Madureira, na modalidade presencial. 

1. OBJETIVO DO CURSO  

Promover qualificação profissional dos trabalhadores de nível médio com atuação em serviços 
farmacêuticos da atenção primária do município do Rio de Janeiro de maneira qualificá-los em suas 
competências. 

2. PERFIL DO CANDIDATO  

Profissionais de nível médio com atuação em serviços farmacêuticos da atenção primária do 
município do Rio de Janeiro, vinculados formalmente à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 
Janeiro. 

3. DESCRIÇÃO DO CURSO 

Semelhantemente ao que ocorre na formação voltada aos farmacêuticos, presente desde 2010 na 

parceira do projeto TEIAS, esta formação estará apoiada em metodologias ativas de aprendizagem, 

com ensino baseado em problemas e a discussão de casos. Os trabalhos práticos serão construídos a 

partir da realidade dos alunos, de forma que seus resultados, enriquecidos nos debates em sala de 

aula, possam ter impacto imediato em seu cotidiano. O espaço de discussão em grupo será 

privilegiado como método de consolidação do conhecimento, buscando preparar o aluno para o 

processo de decisão e construção coletiva do saber. 

A perspectiva formativa visa trazer subsídios para que os alunos reconheçam sua importância social 

e sanitária, preparando-os para reconhecer a realidade sanitária e socioeconômica na qual estão 

atuando. Além disso, promover diálogo com temas específicos da atenção primária e da assistência  

 



farmacêutica, qualificando sua atuação dirigida ao atendimento humanizado e responsável dos 

pacientes e apoiando a equipe de saúde. 

O curso está organizado em unidades/blocos ou módulos que envolverão temas de aperfeiçoamento 

dos profissionais de nível médio com atuação em serviços farmacêuticos da atenção primária do 

município do Rio de Janeiro de maneira qualificá-los em suas competências, sendo eles: (1) aspetos 

gerais sobre os medicamentos, (2) política de APS e serviços farmacêuticos, (3) gestão de estoques, 

(4) entrega de medicamentos, e (5) manejo de sistemas de informação, além de um trabalho de 

conclusão a ser apresentado no último dia de curso. 

4. VAGAS 

São oferecidas 30 (trinta) vagas. 
 
4.1 Deverão ser selecionados 20% (vinte por cento) de candidatos a mais que o número de vagas 
ofertadas, na condição de SUPLENTES, para o caso de algum candidato inicialmente selecionado não 
atender satisfatoriamente aos requisitos previstos, assegurando que todas as vagas sejam 
preenchidas.  
 
4.2 Os candidatos selecionados como suplentes, desde já, têm ciência de que somente serão 
convocados de acordo com a respectiva ordem de classificação e diante da vacância dentre os 
candidatos titulares. 
 
 
5. REGIME E DURAÇÃO 
 
O curso, com carga horária total de 80 (oitenta) horas, será ministrado uma vez por semana 8 (oito) 
horas de aula, em dias alternados na semana, totalizando, 10 (dez) sessões de 9h às 17h, a serem 
realizadas nos dias 07/06/2017 (quarta-feira); 13/06/2017 (terça-feira); 22/06/2017 (quinta-
feira);28/06/2017,05/072017 e 12/07/2017 (quartas-feiras); 20/07/2017 (quinta-feira); 26/07/2017 
e 02/08/2017 (quartas-feiras) e no dia 08/08/2017 (terça-feira). 
 
Local: Unidade de Saúde da Rede Municipal OTICS da SMS-RJ/Madureira, localizado na Rua Manoel 
Martins,53. 
 
Início: 07/06/2017 
 
Término: 08/08/2017 
 
 
6. INSCRIÇÃO 

 

Período 03/04/2017 a 03/05/2017 acessando o site SIGAEPS ( www.sigaeps.fiocruz.br). 

6.1 REGRAS E CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÕES 

ANTES DE EFETUAR O PEDIDO DE INSCRIÇÃO ON-LINE (formulário eletrônico de inscrição) E A ENTREGA 

DA DOCUMENTAÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ NECESSARIAMENTE CONHECER TODAS AS REGRAS 

CONTIDAS NESTE EDITAL E SE CERTIFICAR DE EFETIVAMENTE PREENCHER TODOS OS REQUISITOS 

EXIGIDOS. 

 

6.1.1 A documentação poderá ser entregue: 

 

 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/


 

 Pessoalmente, no Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e Qualificação Profissional, 
localizado na Rua Leopoldo Bulhões, 1480,  Edifício Joaquim Alberto Cardoso de Mello, 1º 
andar, sala 105,  Manguinhos - Rio de Janeiro – RJ, no horário de 8h30min às 16h30min, 
Informando no envelope: inscrição/ “Curso de Qualificação Profissional para Técnicos e 
Auxiliares de Farmácia dos Serviços Farmacêuticos na Atenção Primária da SMS-
RJ/Madureira - 2017, juntamente com os itens listados abaixo: 

 
- Formulário Eletrônico de Inscrição assinado; 
 
- Curriculum vitae atualizado; 
 
- Carta de intenção, de cunho dissertativo, onde o candidato deverá justificar a relação entre a trajetória 
profissional e a contribuição do curso para a sua prática; 
   
- Carta de Liberação da Instituição de Origem (quando houver vínculo institucional, independente do 
regime de horário) na qual fique claro o interesse institucional em indicar e liberar o candidato, assinada 
pelo dirigente da Instituição/Unidade Acadêmica/Órgão, declarando ciência e concordância para 
participação em tempo integral do candidato nas atividades presenciais do curso e encontros com 
orientador. No caso de não possuir vínculo, o candidato deverá informar por escrito através de uma 
carta. 
 
- Comprovação do vínculo (fotocópia do contracheque, contrato ou carteira de trabalho). 
 
Observação: 
 
6.1.2 Todos os campos do formulário eletrônico de inscrição são de preenchimento obrigatório; 

  

6.1.3 A ENSP/FIOCRUZ não se responsabilizará por 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 dos 

dados; 

 

6.1.4 O candidato, ao enviar a documentação requerida, responsabilizar-se-á pela veracidade de 

todas as informações postadas; 

 

6.1.5 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 os documentos exigidos no Edital; 

 

6.1.6 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de comunicados 

referentes a este processo seletivo na Plataforma SIGAEPS (www.sigaeps.fiocruz.br) link Inscrição; 

 

6.1.7 O simples preenchimento do Formulário Eletrônico não significa que a inscrição para seleção 

do Curso tenha sido efetivada. A inscrição será efetivada através do recebimento da documentação 

exigida;  

 

6.1.8 Somente será possível imprimir o formulário de inscrição e boleto da taxa de inscrição até o 

último dia de inscrição. O link de inscrição será encerrado às 23h59min do dia 03/05/2017, após esse 

horário não é mais possível imprimir os mesmos; 

 

6.1.9 Para que sua inscrição seja homologada é necessário que a data de envio de toda 

documentação exigida seja até o dia 04/05/2017. Inscrições com documentação incompleta ou  



 

enviada após o dia 04/05/2017 não serão aceitas. Será disponibilizada na Plataforma SIGAEPS 

(www.sigaeps.fiocruz.br - link inscrição) a relação com os nomes dos candidatos cujas inscrições 

foram homologadas. Não serão fornecidas informações por telefone. 

 

6.1.10  Não serão aceitas inscrições fora do período e horários estabelecidos, quaisquer que sejam 

as razões alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado; 

 

6.1.11  As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 

 
 

7. SELEÇÃO 
 
 
7.1 A seleção dos alunos será realizada de a 10/05/2017 a 12/05/2017 e dela constará análise do 
Curriculum vitae, Carta de intenção e Carta de Liberaçao da Instituição. 

7.1.1 Análise de Curriculum vitae: 
 
O Curriculum Vitae deverá ser resumido e devidamente comprovado, apresentado em, no máximo, 
duas páginas com letra Arial 11, espaçamento entre linhas 1,5, em papel A4. 
A comprovação da experiência profissional relatada no currículo RESUMIDO poderá ser feita 

mediante a apresentação de documentos tais como: 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. Os 

comprovantes não precisam ser autenticados. 

7.1.2 Análise de Carta de Intenção: 
 
 A Carta de Intenção deverá apresentar a narrativa da trajetória profissional do candidato, redigida 
em até 3.000 caracteres com espaços, letra Arial 11, espaçamento entre linhas 1,5, papel formato 
A4. Esta narrativa tem por objetivo conhecer a trajetória do candidato na construção de sua 
identidade profissional e compreender sua inserção no Serviço Farmacêutico. Sugere-se o relato de 
experiências/vivências relevantes nas áreas de Saúde do Trabalhador, no qual o candidato expresse 
sua autoanálise sobre as experiências apresentadas. Além disso, deve explicitar a intenção do 
candidato em realizar o curso e mostrar de que maneira o curso poderá contribuir para a 
construção/aperfeiçoamento de sua identidade e de sua prática profissional. 
 

7.1.3 Carta de Liberação da Instituição (anexo I) 

7.2 O candidato que se julgar prejudicado, após a divulgação do resultado da seleção do processo 

seletivo, poderá recorrer através de solicitação de recurso dirigido à Comissão de Seleção do curso. 

O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado com a indicação precisa dos motivos 

em que o candidato se julgar prejudicado. Caso haja anulação de alguma questão, os pontos 

destinados a mesma serão atribuídos a todos os candidatos indistintamente; 

 

7.2.1 As solicitações de recurso serão aceitas no dia 17/05/2017 e deverão ser encaminhadas para o 

e-mail: recurso2017@ensp.fiocruz.br 

  

7.2.2 O resultado Final após recurso será afixado no mural do Serviço de Gestão Acadêmica Lato 

Sensu e Qualificação Profissional no dia 19/05/2017 após às 14 horas e divulgado na Plataforma 

SIGAEPS (www.sigaeps.fiocruz.br). Não serão fornecidas informações por telefone; 

 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/
mailto:recurso2017@ensp.fiocruz.br
http://www.sigaeps.fiocruz.br/


 

8. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

8.1 Neste procedimento avaliativo, serão utilizados os seguintes critérios de pontuação: 

(a) Vinculação de trabalho do candidato com o serviço farmacêutico da atenção primária em saúde 
da SMS-RJ; (pontuação máxima: 5 pontos);  

(b) Análise de carta de intenção, segundo suas expectativas de contribuição, experiências no serviço, 
e em função do grau de coerência de seu conteúdo frente aos objetivos do curso  (pontuação 
máxima: 2,5 pontos);  

(c) Análise da carta de liberação (pontuação máxima: 2,5 pontos).  

 
Observação: 
 
A documentação encaminhada pelos candidatos não selecionados poderá ser retirada pelos mesmos 
ou por representante formalmente autorizado, no Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e 
Qualificação Profissional, no prazo de até 03 (três) meses após a publicação do resultado final da 
seleção objeto deste instrumento de divulgação, mediante prévio agendamento pelo e-mail 
pseletivo@ensp.fiocruz.br. A partir deste período os documentos serão destruídos.  
 
 
9. MATRÍCULA 

Os candidatos selecionados  deverão efetuar a matrícula pessoalmente, no dia  22/05/2017 a 

26/05/2017, no Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e Qualificação Profissional, localizado na 

Rua Leopoldo Bulhões, 1480,  Edifício Joaquim Alberto Cardoso de Mello, 1º andar, sala 105,  

Manguinhos - Rio de Janeiro – RJ, no horário de 8h30min às 16h30min, Informando no envelope: 

Matrícula/ Curso de Qualificação Profissional para Técnicos e Auxiliares de Farmácia dos Serviços 

Farmacêuticos na Atenção Primária da SMS-RJ/Madureira - 2017. 

Efetuando a entrega de todos os documentos exigidos, listados abaixo: 

 Fotocópia autenticada e legível do comprovante de escolaridade: 

- Para profissionais de nível médio: fotocópia autenticada do certificado de conclusão do 

Ensino Médio (frente e verso na mesma folha); 

- Cópia autenticada do Histórico Escolar; 

- Para profissionais de nível superior: Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação 

(frente e verso na mesma folha). 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 02 (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; 

 

 Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade em que conste o campo naturalidade 

(frente e verso na mesma folha); 



 

 Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o número no 

documento de Identidade; 

 uma fotografia 3x4 recente; 

 Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 

comprovante de escolaridade. 

 Termo de Compromisso (disponibilizado no período de matrícula). 

 Termo de Autorização (disponibilizado no período de matrícula). 

 

Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 
 
 
10. BOLSAS DE ESTUDO E HOSPEDAGEM 
 
10.1 A ENSP não oferece bolsas de estudo. 
 
10.2 A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou países. 
 
 
11. TITULAÇÃO 
 
11.1 A ENSP outorgará certificado de Qualificação Profissional em nível de Formação Continuada em 
Saúde, aos alunos que cumprirem os requisitos do Regulamento de Ensino da ENSP. 
 
11.2 O Certificado de Conclusão do Curso somente será emitido aos alunos egressos mediante a 
apresentação do Certificado de conclusão de nível médio e histórico escolar. E para profissionais de nível 
superior, o Diploma de graduação de acordo com o presente edital. 
 
 
12.  NORMAS GERAIS 
 
12.1 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da ficha de 

inscrição ou por prestação de declaração falsa;  
 

12.2 Será eliminado o candidato que faltar a qualquer uma das etapas do concurso, não realizar a 

matrícula no período estabelecido ou não apresentar a documentação exigida no ato da 

matrícula; 

 
12.3 A inscrição neste concurso expressa a concordância do candidato com os termos do presente 

edital; 
 

12.4 Serão permitidas matrículas simultâneas em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e de   

Qualificação Profissional, desde que não ocorram horários sobrepostos; 

 
12.5 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, e 

comunicados referentes a este processo seletivo público, na Plataforma SIGAEPS 
(www.sigaeps.fiocruz.br); 

 
12.6 Serão autorizadas matrículas simultâneas em dois cursos de Qualificação Profissional desde      que 

não ocorram horários sobrepostos; 

 
12.7    Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso. 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/


 
12.8 A ENSP/Fiocruz se reserva no direito de corrigir eventuais erros neste edital. 

 
 
13.  ENDEREÇO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO/OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Fundação Oswaldo Cruz 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca  

Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e Qualificação Profissional 

“Curso de Qualificação Profissional para Técnicos e Auxiliares de Farmácia dos Serviços 

Farmacêuticos na Atenção Primária da SMS-RJ/Madureira - 2017 

Rua Leopoldo Bulhões, 1480, Edifício Joaquim Alberto Cardoso de Mello, 1º andar, sala 105 
21041-210 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ 
Ligação gratuita: 0800-0230085 
Tel.: (21) 2598-2318  
E-mail: pseletivo@ensp.fiocruz.br 
Horário de atendimento ao público: 8h30min às 16h30min 
Homepage: http://www.ensp.fiocruz.br 
 
 
14.  CRONOGRAMA  
 
 

CRONOGRAMA PERÍODO 

Inscrição  03/04/2017 a 03/05/2017 

Prazo final para Postagem e entrega dos documentos pessoalmente 04/05/2017 

Publicação da lista dos homologados  09/05/2017 

Seleção 10/05/2017 a 12/05/2017 

Publicação do resultado da seleção  16/05/2017 

Recurso 17/05/2017 

Publicação do resultado final da seleção 19/05/2017 

Matrícula 22/05/2017 a 26/05/2017 

Início do curso 06/06/2017 

 
 
O cronograma poderá sofrer alterações no decorrer do curso, as quais serão publicadas no site SIGAEPS 
(www.sigaeps.fiocruz.br). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ensp.fiocruz.br/
http://www.sigaeps.fiocruz.br/


 
 
 

ANEXO I 

CARTA DE LIBERAÇÃO DO CANDIDATO, EXPEDIDA PELO GESTOR  

 

Declaro que o candidato........................................................................................................... 

........................................................................ apresenta perfil convergente com a proposta do CURSO 

DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA TÉCNICOS E AUXILIARES DE FARMÁCIA DOS SERVIÇOS 

FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SMS-RJ/MADUREIRA - 2017, na modalidade presencial 

da ENSP/Fiocruz, além de atender aos pré-requisitos exigidos. 

Expresso meu compromisso de liberar e apoiar o profissional para dedicar-se as atividades de curso, 

no período estipulado pelo edital, de acordo com a turma que for alocado. 

Informo estar 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 legível, matrícula, cargo e instituição) do Gestor ao qual 

o candidato está subordinado. 

Observação: O documento deve ser em papel timbrado 

 


