EDITAL
CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM ANÁLISE DE DADOS PARA O SUS
(APAD-SUS)
_______________________________________________________________________________
COORDENAÇÃO:
BIANCA BORGES DA SILVA LEANDRO
REINALDO DE ARAUJO DANTAS LOPES

1- OBJETIVO
Atualizar os profissionais de saúde na análise de dados para o Sistema Único de Saúde
2 – DESCRIÇÃO
O curso tem carga horária de 84 horas, referentes às aulas teórico-práticas, distribuídas em 4
disciplinas. Nas quais são articulados diversos saberes, visando a discussão da prática profissional
com ênfase na análise de dados básicas em saúde. O curso será realizado entre os meses de setembro
a dezembro de 2022 com aulas remotas (pelo aplicativo Zoom), presenciais (na EPSJV/Fiocruz) e
atividades assíncronas (mediadas pelo ambiente virtual de aprendizagem). O curso pretende
fornecer elementos teóricos práticos capazes de permitir ao profissional o uso das funções básicas
dos programas de tabulação e análise de dados, ampliando a capacidade de análise de dados em
saúde com ênfase nas necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

3 - PÚBLICO ALVO
O público alvo do Curso de Atualização Profissional é composto, preferencialmente, por
profissionais de saúde, de nível médio ou superior, envolvidos na análise e processamento da
informação em saúde.
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4 - Nº DE VAGAS:
20 (vinte) vagas.

5 - CARGA HORÁRIA:
84 horas

6 - REGIME E DURAÇÃO:

O curso será realizado entre os meses de setembro a dezembro de 2022 com aulas remotas,
presenciais e atividades assíncronas, conforme registrado no quadro 1.
Quadro 1. Regime e duração do curso
Atividade
Aulas remotas síncronas

Carga-horária
22 horas

Período
Nas segundas-feiras no período de 12/09 a 28/11 das 15h às 17h
pela plataforma Zoom

Aulas presenciais

40 horas

De 05 a 09/12/2022, de 8h às 17h, no laboratório de informática
da EPSJV/Fiocruz

Atividades assíncronas

22 horas

Duas atividades por mês de setembro a novembro de 2022
entregues pelo ambiente virtual de aprendizagem do curso
(moodle EPSJV)

Carga-horária total

84 horas

7 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O programa do curso é constituído por quatro disciplinas, distribuídas ao longo de dois
módulos que serão desenvolvidas em aulas teórico-práticas:
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Módulo

1

2

Descrição

Disciplinas

Introdução aos princípios e diretrizes do
SUS, a epidemiologia nos serviços de saúde,
com ênfase na epidemiologia descritiva,
sistemas de informação em saúde,
indicadores (conceitos e cálculos), território
e conceitos de geoprocessamento.

Disciplina 1:
O SUS e a
Epidemiologia nos
Serviços de Saúde
Disciplina 2:
Conceitos básicos
das Informações em
Saúde

Prática profissional nos programas Tabwin e
Epiinfo-7 para o exercício da análise de
dados em saúde. Os alunos serão
apresentados a esses dois softwares e farão
atividades específicas em cada um deles. Os
alunos também serão apresentados ao
conteúdo básico do Excel. Também serão
realizadas oficinas específicas de análise de
dados.
✓ Tabwin: apresentar o DATASUS;
Tabnet; baixar o tabwin e arquivos
de definição; transformação de
arquivos DBC para DBF; executar
tabulação; calculando indicadores.
✓ Epi-info-7: Conhecer o software e
suas principais funcionalidades;
criar formulários; inserir dados;
realizar
análise
de
dados;
apresentar o painel de análise;
utilização em dispositivos móveis,
incluindo a função GPS.

Disciplina 3: Análise
de dados em saúde
através de tabulação

Carga horária

12 horas

20 horas

24 horas

Disciplina 4: Análise
de dados em saúde

28 horas

através do Epi-info.

TOTAL

84 horas
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8 - PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo seletivo compreenderá três etapas:

Etapa 1: Inscrição e envio de documentos obrigatórios, a saber:
•

Comprovante de inscrição (Formulário de Inscrição do SIGA/Fiocruz);

•

Cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio (frente e verso);

•

Carta de apresentação e interesse do candidato (detalhada no item 2)

Etapa 2: Avaliação da carta de apresentação e interesse do candidato: o candidato interessado no
curso deverá elaborar uma carta englobando os seguintes itens:
A) Apresentação (nome, formação, município de moradia, município e setor de trabalho (se estiver
trabalhando));
B) Breve percurso/trajetória profissional
C) Explicitar os motivos de interesse no curso
Etapa 3. Entrevista online com até 40 candidatos (duas vezes o número de vagas);

9 - INSCRIÇÕES
Inscrições pelo Sistema de Gestão Acadêmico (SIGA) e envio de documentos pelo Sistema de Envio
e análise de documentos (SEAD).
1° Cadastro no sistema de inscrições na Fiocruz no site: www.sigaeps.fiocruz.br/inscricao
2° Envio da documentação obrigatória para o sistema de documentações no link:
http://www.sead.epsjv.fiocruz.br/login
Documentação obrigatória conforme descrita no item 8
•

Comprovante de inscrição (Formulário de Inscrição do SIGA/Fiocruz);

•

Cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio (frente e verso);

•

Carta de apresentação e interesse do candidato

É necessário realizar as duas etapas para a confirmação da inscrição.
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OBSERVAÇÕES
✓ Inscrições com documentação incompleta serão desclassificadas.
✓ Não serão aceitas inscrições fora do período destinado à inscrição;
✓ O candidato que tenha dificuldade em realizar a inscrição online poderá ser feita de forma
presencial.
10 – MATRÍCULA
Para os candidatos selecionados para o curso deverá ser feito o envio da documentação
obrigatória da matrícula para o sistema de documentações no link:
http://www.sead.epsjv.fiocruz.br/login

Documentação para a matrícula:
1. Carteira de identidade (frente e verso);
2. Cópia do CPF (frente e verso), caso não conste na identidade;
3. Cópia da Carteira de Vacinação ou comprovante de vacinação contra Covid-19

11 – CRONOGRAMA
ETAPA

PERÍODO

Inscrição e envio de documentação

05/08 a 19/08/2022

Avaliação da carta de apresentação e interesse do
candidato pela coordenação
Divulgação dos candidatos selecionados para a
entrevista

23/08 a 25/08

26/08

Realização das entrevistas

29/08 a 02/09

Divulgação dos candidatos selecionados para o curso

06/09/2022
5

Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ – 21040-360
Tel. : (0XX21)3865 9865
E-mail: secesscolar@fiocruz.br

Matrícula

08 e 09/09/2022

Início das aulas (aula online pelo Zoom)

12/09/2022 (15h às 17h)

13 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação dos alunos se dará por meio de avaliação de suas atividades solicitadas ao longo
do curso pela equipe docente.

14 - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
Será conferido certificado aos alunos que obtiverem média final igual ou maior que 6,0
(seis), e que alcançarem um mínimo de 75% de frequência no estágio.

15 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
✓ Curso é gratuito
✓ Modalidade: Semipresencial
✓ Maiores informações sobre o curso, indica-se que os(as) candidatos(as) procedam à leitura
do plano de curso disponível no site da EPSJV/Fiocruz.

16 - DAS NORMAS COMPLEMENTARES
A Vice Direção de Ensino e Informação reservam-se o direito de alterar o calendário do curso
mediante solicitação da Coordenação, de acordo com as circunstâncias que assim o justifique, dando
ciência aos interessados no portal www.epsjv.fiocruz.br.

Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela Vice Direção
de Ensino e Informação e encaminhados para decisão da Direção na EPSJV.
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17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - Fiocruz - Secretaria Escolar
E-mail: secesc.epsjv@fiocruz.br
Telefone: (21)3865-9865, 3865-9801, 3865-9805, 3865-9800
Endereço: Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - RJ - CEP:21045-360
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