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Rio de Janeiro, em 05 de maio de 2014. 

                                 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
                                CURSO DE APERFEIÇOAMENTO  
                                    EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS  

                                                                    RETIFICAÇÃO 
 
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz ENSP/Fiocruz, 
através da Coordenação de Educação a Distância (EAD/ENSP-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, tornam públicas, por meio deste Edital, a retificação do item “2. DO PÚBLICO ALVO” 
- das normas para o processo de seleção de alunos referente a “05/2014 - Edital para Seleção 
de Alunos do Curso de Aperfeiçoamento em Vigilância Sanitária”, publicado em 02 de maio de 
2014 no portal www.ead.fiocruz.br , para o Curso de Vigilância Sanitária, ofertado no nível de 
aperfeiçoamento, na modalidade a distância.  

A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições e verificando a necessidade, a conveniência 
e a oportunidade, RESOLVE promover as seguintes retificações referentes ao item “2.  DO 
PÚBLICO ALVO” : 

Onde se lê: 

2. DO PÚBLICO ALVO  
2.1  Docentes de instituições de ensino que atuam em coordenação, em disciplinas e em 
direção de cursos da educação básica e superior; 
2.2  Profissionais de nível superior que atuam nas estruturas operacionais das secretarias 
municipais de saúde (vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador e 
outras); no planejamento, na gestão de pessoas; nos serviços de saúde e em atividades de 
apoio à formação prática de outros profissionais de saúde, dentre outros; 
2.3  Profissionais de nível superior que desenvolvam atividades educativas em instituições de 
ensino e pesquisa dos campos da saúde e da educação; como possibilidade de se constituírem 
como “sujeitos dinamizadores” da aprendizagem em vigilância sanitária.  
 

 
Leia-se: 
 
2. DO PÚBLICO ALVO 
2.1  Docentes de instituições de ensino que atuam em coordenação, em disciplinas e em 
direção de cursos da educação básica e superior; 
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2.2   Profissionais de nível superior que atuam nas estruturas operacionais das instituições de 
saúde (vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador e outras); no 
planejamento, na gestão de pessoas; nos serviços de saúde e em atividades de apoio à 
formação prática de outros profissionais de saúde, dentre outros; 
2.3   Profissionais de nível superior que desenvolvam atividades educativas em instituições de 

ensino e pesquisa dos campos da saúde e da educação; como possibilidade de se constituírem 

como “sujeitos dinamizadores” da aprendizagem em vigilância sanitária. 

 
 

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

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

  

                                                   Coordenação do Curso de Aperfeiçoamento em Vigilância Sanitária. 
 

 

 


