
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
Rio de Janeiro, em 03 de setembro de 2014 

 

Saúde do Trabalhador  e  Ecologia  H umana  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
 
 

2ªRETIF ICAÇÃO DO EDITAL  PARA  SELEÇÃO DE TUTORES  

 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo 

Cruz e a Área Técnica de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde – 

(CGSAT/SVS), visando a formação de profissionais para apoiar a implementação das 

ações de Saúde do Trabalhador no âmbito das polícias civil e militar do estado do 

Rio de Janeiro, com ênfase nas ações de promoção à saúde e prevenção, tornam 

pública, por meio deste instrumento de divulgação, a retificação do item 8 do Edital 

para seleção de tutores publicado no portal www.ead.fiocruz.br/editais, no dia 04 

de julho de 2014, através do link: 07/2014 - Edital para Seleção de Tutores - SSP-RJ, 

referente ao Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador e  Ecologia Humana, 

na modalidade à distância. 

A EAD/ENSP/Fiocruz, no exercício de sua competência e verificando a necessidade, 

RESOLVE: 

Onde se lê:  

FORMAÇÃO E TITULAÇÃO  

• Os tutores selecionados participarão de 01 (uma) oficina de formação de 40 horas, 

prevista inicialmente para ocorrer no Município do Rio de Janeiro, em dois 

momentos: o primeiro, previsto para o período de 25 a 27 de agosto de 2014 (24hs) 

e o segundo previsto para o período de 09 e 10 de setembro de 2014 (16hs).  

 

 

http://www.ead.fiocruz.br/editais
http://www.ead.fiocruz.br/_downloads/edital757v132.pdf


Leia-se:  

 FORMAÇÃO E TITULAÇÃO  

• Os candidatos a tutores selecionados na primeira etapa, participarão de 01 (uma) 

oficina de formação inicial de 40 horas, que irá ocorrer no Município do Rio de Janeiro 

no período, no período de 08 a 12 de setembro de 2014, no horário das 09:00h às 

17:00h. 

 

 Informações adicionais através endereço eletrônico pseletivo@ead.fiocruz.br do 

Setor de Processo Seletivo e Editais da Coordenação de Educação a Distância. 

 
 

Coordenação do Curso de Saúde do Trabalhador  

e Ecologia Humana  

mailto:pseletivo@ead.fiocruz.br

