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Rio de Janeiro, em 23 de junho de 2014. 

 

ATIVAÇÃO DE PROCESSOS DE MUDANÇA NA FORMAÇÃO SUPERIOR DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

C U R S O  D E  E S P E C I A L I Z A Ç Ã O  

 

REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

E D I T A L  P A R A  S E L E Ç Ã O  D E  E S P E C I A L I Z A N D O S   

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

integrante do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) da Diretoria de Educação a Distância da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (DED/Capes) do Ministério da Educação, através da 

Coordenação de Curso, torna públicas, por meio deste instrumento de divulgação, a REABERTURA das inscrições 

para o processo de seleção de ESPECIALIZANDOS para o curso de especialização em ativação de processos de 

mudança na formação superior de profissionais de saúde, na modalidade à distância, com momentos 

presenciais, publicado em 19 de maio de 2014 no portal EAD – www.ead.fiocruz.br – através do link 05/2014 - 

Edital para Seleção de Alunos do Curso de Especialização de Ativação de Processos de Mudança na 

Formação Superior de Profissionais de Saúde. 

 A Comissão de Seleção no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade, a conveniência e 

a oportunidade, RESOLVE promover a reabertura das inscrições no período descrito abaixo: 

 
 O período de inscrições on-line (via internet) e de postagem dos documentos 

exigidos é de 19 de maio a 18 de julho de 2014 .  
  

 

Outras retificações decorrentes do novo prazo para as inscrições: 

 

 

1) No Item 4 (DA ESTRUTURA DO CURSO), onde se lê: 

 

As atividades presenciais são desenvolvidas ao longo do curso, pela participação do especializando em três 

encontros presenciais de quatro dias cada (de terça a sexta), com início previsto a partir de agosto ou setembro 

de 2014, conforme calendário por Polo UAB/Capes a ser divulgado oportunamente. A presença integral do 

especializando em todos os encontros presenciais é obrigatória, em conformidade com o Regimento de Ensino 

da Fiocruz. 

 

Leia-se: 

As atividades presenciais são desenvolvidas ao longo do curso, pela participação do especializando em três    

encontros presenciais de quatro dias cada (de terça a sexta), com início previsto a partir de setembro ou outubro 
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de 2014, conforme calendário por Polo UAB/Capes a ser divulgado oportunamente. A presença integral do 

especializando em todos os encontros presenciais é obrigatória, em conformidade com o Regimento de Ensino 

da Fiocruz. 

 

 

2) No Item 11 (DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO), onde se lê: 

 

11.1 A EAD/ENSP/Fiocruz e a Coordenação do Curso responsabilizar-se-ão pela seleção e divulgação da LISTA 

FINAL dos candidatos SELECIONADOS, no endereço eletrônico (site): www.ead.fiocruz.br, a partir de 25 de julho 

de 2014. 

 

Leia-se: 

 

11.1 A EAD/ENSP/Fiocruz e a Coordenação do Curso responsabilizar-se-ão pela seleção e divulgação da LISTA 

FINAL dos candidatos SELECIONADOS, no endereço eletrônico (site): www.ead.fiocruz.br, a partir de 20 de 

agosto de 2014. 

 

 

 
 OBSERVAÇÕES:  
 

 Estão mantidas as demais regras do Edital 

 

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

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

 

Coordenação do Curso de Especialização em Ativação de Processos de Mudança na 

Formação Superior de Profissionais de Saúde 


