
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Rio de Janeiro, em 04 de abril de 2015. 

 
 

S a ú d e  d o  T r a b a l h a d o r  e  E c o l o g i a  H u m a n a  
Curso de Especialização 

 
 

PROCESSO SELETIVO PARA AS VAGAS DE ALUNOS 
 
 

                                                              2ª RETIFICAÇÃO 

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

Municipal de Saúde de São Paulo (EMS-SP) da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-SP), 

visando a formação de profissionais 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 instrumento de divulgação, a 2ª retificação do edital “04/2015 - Edital para 

Seleção de Alunos - SMS-SP” publicado em 10 de abril de 2015 no portal EAD www.ead.fiocruz.br/editais para 

o processo de seleção de alunos do Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, 

na modalidade à distância. 

A Comissão de Seleção no uso de suas atribuições, e, por conveniência, necessidade e oportunidade, 

resolve promover as seguintes retificações: 

 

1) No subitem 3.2 do item 3 - PÚBLICO ALVO, onde se lê: 

3.2. Profissionais vinculados à Autarquia Municipal Hospitalar; 

Leia-se: 

3.2. Profissionais vinculados à Autarquia Municipal Hospitalar, bem como ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha 

e Hospital do Servidor Público Municipal; 

 

2) No subitem 3.8 do item 3 - PÚBLICO ALVO, onde se lê: 

3.8. Profissionais vinculados ao setor de regulação do SUS que atuam no município de São Paulo. 

Leia-se:  

3.8. Profissionais vinculados à Area Técnica da SMS-SP, bem como ao setor de regulação do SUS que 

atuam no município de São Paulo. 

 

INFORMAÇÕES: 

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico pseletivo@ead.fiocruz.br 

 

                      Coordenação do Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. 
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