
 
 
 
 
 

EDITAL COM NOVA REDAÇÃO – 21 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2014.  
 

 

Formação de Banco de Tutores para o Curso de Qualificação Profissional de 
Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR-RIO no âmbito do projeto 
Território Integrado de Atenção à Saúde (Teia) de Manguinhos. 

 

A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, visando à formação de 
profissionais de nível médio em Vigilância em Saúde para o fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde, tornam públicas as Normas para o processo seletivo de tutores para o 
Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde, na 
modalidade semi-presencial. 

 

1. Objeto 
 
Seleção de tutores para atuar como orientadores do processo de ensino-aprendizagem 
do Curso de Qualificação Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde – 
PROFORMAR/RIO. 
 
2. Objetivos do Curso  
 

 Oferecer aos profissionais subsídios teórico-práticos relativos à globalidade do 
processo de trabalho da Vigilância em Saúde que contribuam para a adoção de 
uma prática crítica, reflexiva e inovadora. 

 Promover oportunidades de reconhecimento, análise e discussão sobre o 
espaço/território de atuação desses profissionais, visando elaboração de 
diagnóstico da situação de saúde e condições de vida, identificação de situações-
problema e propostas de intervenção;  

 Contribuir para a formação de trabalhadores-cidadãos comprometidos com as 
novas práticas em saúde, com os avanços tecnológicos e o fortalecimento do SUS; 

 Contribuir para a redefinição dos processos de trabalho da vigilância em saúde 
com vistas à sua integração ao conjunto das ações da atenção básica. 



3. Operacionalização do Curso  
 

O curso terá caráter regionalizado e será desenvolvido nas dependências das Estações 
Observatório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Sistemas e Serviços de 
Saúde – OTICS, apoiados pelos Núcleos de Apoio à Docência (NAD)  instalados nesses 
espaços. 
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4. Atribuições dos tutores  
 

a. Auxiliar e acompanhar os alunos na definição dos territórios do trabalho de 
campo;  

b. Auxiliar a busca das fontes de informação secundária para a pesquisa;   
c. Orientar a organização e estabelecer a relação das informações que compõem o 

diagnóstico da situação de saúde e condições de vida ;  
d. Realizar 04 (quatro) momentos presenciais com a turma. Cada momento 

presencial consta de dois dias seguidos de 6 horas, de acordo com o cronograma 
do curso.   

e. Realizar a avaliação processual e final dos alunos;   
f. Cada tutor acompanha em média 30 alunos do curso;  

Nova Redação 
g. Participar da capacitação de tutores em regime de imersão. A imersão ocorrerá 

no período de 16 a 20 de Março de 2014, com saída da Fiocruz em horário a 

ser definido e informado no site www.epsjv.fiocruz.br (EPSJV/FIOCRUZ), 

nos blogs dos OTICS www.saude.rio.rj.gov.br, e retorno em 20 de Março de 

2014. A imersão terá caráter eliminatório, com presença obrigatória e 

integral. 

h. Participar em reuniões mensais com os coordenadores de curso;  

 

Obs.: O tutor contará com acompanhamento pedagógico dos coordenadores de módulos, 
supervisores e pesquisadores da EPSJV/FIOCRUZ. 

 

5. Público e pré-requisitos 
 

 Profissionais com formação técnica em Vigilância em Saúde ou nível superior na 
área da saúde, que tenha realizado atividade de tutoria e/ou docência em curso 
de Vigilância em Saúde.  

 Atuar no âmbito do Sistema Único de Saúde na área de Vigilância ou da Atenção 
Primária em Saúde. 

 Ter disponibilidade de carga horária de 12 horas, fora da sua carga horária trabalhista,  
para desenvolver atividades de acordo com as necessidades do curso.  

 

Os candidatos deverão ainda possuir: 
 

a. Habilidade para uso da ferramenta Office (Word, Excell, Power Point) e em 
recursos de conectividade (internet, e-mail), comprovada em declaração 
conforme modelo Anexo II; 

b. Disponibilidade e acesso fácil a recursos ágeis de conectividade via internet;   
c. Disponibilidade da carga horária solicitada, comprovada em declaração conforme 

modelo Anexo II;   
d. No âmbito da SMS/RJ, ciência da chefia imediata da disponibilidade oferecida 

para o Proformar, comprovada mediante apresentação do Anexo III.  

 

6. Número de vagas 
Nova Redação 
Serão convocados para imersão 23 (Vinte e Três) candidatos sendo 19 (Dezenove) para 

atender ao número de vagas e 4 (Quatro) suplentes. Os suplentes só assumirão o cargo caso 

http://www.epsjv.fiocruz.br/
http://www.saude.rio.rj.gov.br/


algum candidato selecionado não cumpra a obrigatoriedade da imersão, conforme item 4 – g, 

ou em caso de eventual desistência. 

   

7. Inscrição  
 
a. A inscrição do candidato será efetuada no período de 21/01/2014 até o dia 

12/02/2014, por meio de postagem da ficha de inscrição (Anexo I) e de todos os 
documentos constantes no item 7.1, via correio, exclusivamente por SEDEX para 
o seguinte endereço: Secretaria do Proformar, sala 115, Escola Politécnica de 
Saúde Joaquim Venâncio, FIOCRUZ - Avenida Brasil, n 4365 – Manguinhos, Rio de 
Janeiro – RJ, CEP 21.040-900;  

 

Obs: para efeito de inscrição será considerada a data de postagem 
(12/02/2014); 

 
b. Para inscrever-se o candidato deverá, preliminarmente, certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos para participação no certame;  
 

c. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, 
por parte do candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes 
deste processo seletivo e demais instrumentos reguladores, dos quais o 
candidato não poderá alegar desconhecimento, bem como de todos os atos que 
forem expedidos sobre o certame;  

 
d. Não serão aceitas inscrições por fax, ou qualquer outro meio que não o previsto 

neste processo seletivo, de modo condicional ou extemporâneo. Verificado, a 
qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos 
aqui fixados, a inscrição será cancelada;  

 
e. São de responsabilidade exclusiva dos candidatos os dados cadastrais informados 

no ato da inscrição, vedada a possibilidade de alteração posterior;  
 

f. A prestação de declaração falsa ou inexata ou a não apresentação de quaisquer 
documentos exigidos importarão insubsistência da inscrição, nulidade de 
habilitação e perda dos direitos decorrentes.  

 

7.1 Documentação para Inscrição 
 

a. Cópia de declaração ou  diploma de conclusão do curso técnico de vigilância, 
frente e verso;  ou diploma de graduação cópia frente e verso 

b. Cópia da carteira de identidade e CPF, frente e verso;  
c. Comprovante de residência;  
d. Duas fotos 3x4 coloridas;   
e. Cópia da certidão de casamento (caso haja mudança de nome em relação a 

qualquer documento);   
f. Curriculum Vitae, devidamente comprovado,por meio de originais e 

cópiasde diplomas, declarações, certidões, publicações em diário oficial;  
 

g. Declaração assinada do candidato se comprometendo com as atividades de 
tutoria (incluindo os encontros presenciais, trabalhos a distância, trabalho de 
campo) e informando sua habilidade para utilizar computadores e recursos de 
conectividade, conforme modelo do Anexo II.  

h. No âmbito da SMS/RJ, ciência da chefia imediata da disponibilidade oferecida 
para o Proformar, comprovada mediante apresentação do Anexo III.  

 



7.2 Confirmação da Inscrição 
 

A homologação da inscrição será divulgada a partir do dia 14/02/2014, no site da 
EPSJV/FIOCRUZ (www.epsjv.fiocruz.br) e via e-mail informado na Ficha de 
Inscrição. 

8. Processo Seletivo 
 

O processo seletivo será realizado em duas fases, de caráter eliminatório, por uma 
comissão de seleção designada pela Coordenação do curso e pela Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro. 
 

8.1 Primeira Fase – Eliminatória 
 

Análise de curriculum e documentos, conforme os critérios especificados no 
Anexo IV.  

 

Nesta fase serão selecionados os candidatos classificados em até uma vez e 
meia o nº total de vagas para a realização da entrevista.  

 

O resultado da primeira fase, contendo a lista de selecionados para a 
entrevista, informando data, horário e local de realização da mesma, será 
divulgado a partir do dia 17 de fevereiro de 2014 nos blogs dos OTICS e sites 
www.saude.rio.rj.gov.br e www.epsjv.fiocruz.br; 

 

8.2 Segunda Fase – Eliminatória: Entrevista e avaliação sobre conhecimento 
básico de informática 

 

No processo seletivo a nota da primeira e segunda fases será obtida através da 
seguinte fórmula: 

 

Nota= (Análise Curricular  + (Entrevista + Informática)   
2 

8.3 Critérios de Desempate 

 

a. Maior experiência na área de Vigilância em Saúde e/ou Atenção Básica;   
b. Maior nota na entrevista;  
c. Maior pontuação na Docência e/ou Tutoria;  

d. Mais idoso.  

 

8.4 Critério de Desclassificação 
 

Será considerado desclassificado o candidato que deixar de atender a quaisquer 
dos itens desde processo seletivo. 

 

8.5 Divulgação do Resultado Final 
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O resultado final será divulgado a partir do dia 25 de fevereiro de 2014 nos 
blogs dos OTICS e sites www.saude.rio.rj.gov.br e www.epsjv.fiocruz.br; 

 

 



 

9. Carga Horária e Bolsa:  
 

a. A carga horária para tutoria será distribuída em 12 horas semanais nas 
atividades dos momentos presenciais, e de 06 horas para cada plantão no 
Núcleo de Apoio a Docência (NAD).   

b. O tutor que ocupar a vaga, e efetivamente atuar na tutoria, receberá bolsa 
no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, pelo período de 8 meses, via 
FIOTEC.  

10.Disposições Finais  
 

a. Não será cobrada taxa de inscrição;  
b. A documentação apresentada pelos candidatos inscritos não será devolvida;   
c. Ao inscrever-se na Seleção o candidato estará reconhecendo sua aceitação das 

normas estabelecidas neste processo seletivo;  
d. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção;  
e. A EPSJV/FIOCRUZ poderá fazer alterações neste processo seletivo.  



FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 

DADOS PESSOAIS  
Nome                            Sexo  

                                 

Estado Civil       RG         
Órgão e data 

de expedição 
 

   
                                

Data nascimento      Naturalidade                 
                              

Endereço Residencial                Nº      
                             

Bairro                   CEP       
                          

Cidade               Estado       
                             

Telefone residencial         Celular             
                          

e-mail 1         PIS/PASEP              
                             

                           

             DADOS PROFISSIONAIS             

Unidade de Lotação                   AP   
                           

Cargo ou Função                        
                          

Setor                         
             

Data de admissão SMSDC      Telefone Setor onde atua    
                           

                          

             FORMAÇÃO ACADÊMICA             

Curso Técnico de 
Vigilância em Saúde                      

Instituição 

                                 
Ano Conclusão 

    

Graduação (nome do curso)                      
              

Instituição 
 

           Ano Conclusão  
                       

Especialização (nome do curso                      
            

Instituição 
 

           Ano Conclusão  
                       

Mestrado (nome do curso)                      
            

Instituição 
 

           Ano Conclusão  
                       

Doutorado (nome do curso)                      
            

Instituição 
 

           Ano Conclusão  
                                 

 
 
 

 

Em _____ /_____/_________ ___________________________________________ 
 

Assinatura 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E HABILIDADE 
 
 
 
 

 

Eu, ....................................................................................................., identidade n° 
..........................................., 

CPF.................. .................................., declaro para fins de participação no Curso de Desenvolvimento 

Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde, da EPSJV/FIOCRUZ ter 

disponibilidade de 12 (doze) horas semanais, fora da minha carga horária 

trabalhista,  para atividades dos momentos presenciais, e de 06 horas para plantão no 

Núcleo de Apoio a Docência (NAD) de acordo com as atividades de tutoria estabelecidas 

no item 4 do Edital. 

Declaro, ainda, possuir habilidade para utilização de computadores e recursos de 

conectividade. 

 

Por ser a expressão da verdade, assino a presente declaração para que produza seus 

efeitos legais. 

 

 

 

_____________________________________________________  
Local e data 

 

 

 

_______________________________________________________  
assinatura do candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL (exclusivo SMS-Rio) 
 
 
 
 

Declaro que  profissional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , matrícula nº 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tem possibilidade de realizar as atividades de tutoria, com 

carga horária de 12 (doze) horas semanais, sendo seis horas de plantão no Núcleo de 

Apoio à Docência, fora da carga horária trabalhista vinculada à SMS, conforme 

solicitado pelo Edital do Curso de Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de 

Vigilância em Saúde PROFORMAR-RIO, coordenado pela SMS e pela EPSJV/Fiocruz.  

 
 

Local, data e assinatura (constatando o nome e matrícula do chefe imediato da 

instituição ao qual o candidato está vinculado). 

 

Obs: O documento deve ser apresentado em papel timbrado. 
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ANEXO IV 

 

ANÁLISE CURRICULAR 
 

Itens Pontuação por Pontuação 

   
 item ou ano Máxima 

 Curso técnico de Vigilância em Saúde. 20 20 
Pós-Graduação (lato e/ou stricto) na área da Saúde 5 15 

Pública (por número de títulos apresentados).   

Cursos de Atualização/Extensão na área de Vigilância 01 5 

em Saúde ou Atenção Básica (por número de cursos   

apresentados).   

Docência e/ou  Tutoria  em  cursos  técnicos,  de 05 30 

graduação ou de pós-graduação na área de saúde   

pública, vigilância em saúde ou atenção básica (a   

docência será pontuada por ano comprovado de   

exercício e a tutoria, por experiências desenvolvidas)   

Experiência profissional na área de Vigilância em 05 30 

Saúde e/ou Atenção Básica (por ano)   

Total 100 100 
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