__________________________________________________________________

CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM GESTÃO
HOSPITALAR
__________________________________________________________________
COORDENAÇÃO:
Raquel Barbosa Moratori
Simone Cristina da Costa Ferreira
1- OBJETIVO
Propiciar a formação de trabalhadores para o exercício profissional de atividades
administrativas - gerenciais de forma participativa e crítica.
Contribuir para a construção de conhecimentos no campo da gestão hospitalar,
tendo como referência o fortalecimento das relações que se processam entre
teoria e prática. Contribuir para a construção de novas relações e práticas
profissionais cotidianas, buscando alternativas inovadoras de planejamento e
gestão que contemplem a complexibilidade das relações do trabalho em saúde.
Favorecer a efetiva inserção do aluno/trabalhador no processo de gestão em
unidades hospitalares, ampliando suas possibilidades de participação no processo
de construção de gestão descentralizada e democrática do Sistema Único de
Saúde.
2- DESCRIÇÃO
O curso reunirá temas sobre gestão do sistema e serviços de saúde no Brasil;
organização e processo de trabalho hospitalar; gestão financeira e orçamentária;
sistema de informação e registro; gestão de recursos materiais e equipamentos;
planejamento e gestão da qualidade; gestão do SUS e sua relação com a rede
hospitalar; ética, cidadania e direitos humanos e sociais.
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3 - PÚBLICO ALVO:
Trabalhadores de nível médio da área administrativa/gerencial na área de
saúde pública.

4 - Nº DE VAGAS:
35 (trinta e cinco) vagas

5 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR:
O currículo está organizado em 4 (quatro) eixos temáticos que estão
estruturados e estruturam um conjunto de conteúdos organizados em módulos:
Políticas Públicas e Sistemas de Saúde no Brasil, Processo de Trabalho em
Organizações Hospitalares, Administração dos Serviços Hospitalares, Gestão e
Planejamento em Saúde e Iniciação ao Trabalho Científico.

6- INSCRIÇÕES:
As inscrições estarão abertas no período entre 16 de dezembro de 2019 a 17 de
janeiro

de

2020

(até

às

17horas)

pelo

site

da

Plataforma

SIGA www.sigaeps.fiocruz.br > Iniciar Inscrição.
A documentação listada abaixo deverá ser entregue neste mesmo período de 16
de dezembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020, na Secretaria Escolar da Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Av. Brasil, 4365, Setor E – Manguinhos –
Rio de Janeiro, no horário de 8 as 17 horas ou poderá ser enviada via SEDEX,
neste caso, deverá ser postada até o dia 15 de janeiro de 2020.
• Formulário de Inscrição impresso e assinado (disponível no
endereço WWW.sigaeps.fiocruz.br > Inscrição > Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio – EPSJV > Curso de Qualificação Profissional Técnica em
Gestão Hospitalar;
• Carta de liberação da chefia (se funcionário);
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• Cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio (frente e verso na mesma
folha);
• Cópia da carteira de identidade (frente e verso);
• Cópia do CPF (frente e verso), caso não conste na identidade;
• Cópia do comprovante de residência;
• 2 (duas) fotos 3x4 recentes.
Informações que devem constar no envelope de envio por sedex:

Curso de Qualificação Profissional Técnica: (colocar aqui o nome do
curso)
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – FIOCRUZ
Secretaria Escolar – Sala 105
Av. Brasil, 4365 - Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21040-900
OBSERVAÇÕES:
✓ O simples preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição
não significa que a inscrição para seleção do curso tenha sido
efetivada. A inscrição será efetivada através do recebimento do
da documentação exigida;
✓ Inscrições com documentação incompleta ou fora do período estabelecido
estão sujeitas a desclassificação.

7 - SELEÇÃO:
A seleção dos inscritos será realizado por meio de análise da documentação
fornecida pelo candidato e entrevista.
Divulgação do calendário de entrevista: 20/01/2020 21/01/2020
Entrevistas: 23 e 24/01/2020 22 e 23/01/2020
Resultado Final da Seleção: 25/01/2020 24/01/2020
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8 - CARGA HORÁRIA:
360 horas

9 - REGIME E DURAÇÃO:
As aulas acontecerão de 18 de fevereiro a 17 de dezembro de 2020, às terçasfeiras, das 8 às 17 horas.

CRONOGRAMA:
ETAPA

PERÍODO

Inscrição

16/12/2019 a 17/01/2020.

Divulgação do calendário de entrevistas

21/01/2020.

Entrevistas

22 e 23/01/2020.

Resultado final

24/01/2020.

Início das aulas

18/02/2020.

Término das aulas

15/12/2020.

10 – PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÂO:
O aluno egresso do Curso de Qualificação Profissional Técnica em Gestão
Hospitalr ao final do curso será capaz de atuar em diferentes espaços e exercer
um conjunto de atividades administrativas e/ou gerencias. A expectativa é que o
aluno exerça de forma crítica as seguintes atividades:
✓ Realização diagnósticos situacionais e projetos de intervenção no setor;
✓ Atuar em sistema de comunicação e negociação permanentes com os
componentes de esferas de gestão;
✓ Gerar dados e produzir informações referentes à gestão hospitalar;
✓ Interpretar e aplicar a legislação e políticas referentes ao sistema de saúde
vigente, relacionando com a gestão de unidades hospitalares;
✓ Utilizar ferramentas de gestão capazes de promover ações de apoio ao
processo de tomada de decisões gerenciais e de gestão dentro do Sistema
Único de Saúde.
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11- INFORMAÇÕES ADICIONAIS
✓ Curso é gratuito
✓ Modalidade: Presencial
✓ As documentações encaminhadas pelos candidatos NÃO SELECIONADOS
poderão ser retiradas pelos mesmos ou por representante formalmente
autorizados no prazo de até sessenta (60) dias após a publicação do
resultado final da seleção.

12- PARA OUTRAS INFORMAÇÕES:
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Campus Fiocruz
Secretaria Escolar
email: secesc.epsjv@fiocruz.br
Telefone:(21)3865-9865/9801
Av.Brasil, 4365 - Manguinhos - RJ - CEP:21045-360

5
Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ – 21040-360
Tel. : (0XX21)3865 9865
E-mail: secesscolar@fiocruz.br

