
CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE DOULA – EPSJV/Fiocruz 

 

COORDENAÇÃO 

Bianca Borges da Silva Leandro (LIRES/EPSJV), Fernanda do Nascimento Martins 

(LIRES/EPSJV), Janaína Teresa Gentili Ferreira de Araújo (ADoulasRJ) e Morgana Eneile 

Tavares de Almeida (ADoulasRJ) 

 

OBJETIVO 

Proporcionar a qualificação de profissionais que prestarão auxílio físico, informacional, 

emocional a gestantes, parturientes e puérperas, para atuação na família, na comunidade e 

na rede de serviços de saúde, garantindo a autonomia, promovendo a qualidade de vida, a 

participação social e contribuindo para a defesa dos direitos deste segmento populacional. 

 

DESCRIÇÃO 

A qualificação terá 240 horas, sendo 160 horas teórico-práticas e 80 horas de prática 

supervisionada em serviços e instituições de cuidado à gestante, parturiente e/ou puérpera. 

O curso será realizado na modalidade semipresencial. 

 

CLIENTELA 

Pessoas com ensino médio completo que desejem atuar no desenvolvimento de atividades 

de auxílio físico, informacional, emocional junto a gestantes, parturientes e/ou puérperas e 

residam no estado do Rio de Janeiro. 

 

VAGAS 

35 (trinta e cinco). 

 

REGIME E DURAÇÃO 

Data de início: 17 de abril de 2021 

Data de término: 04 de setembro de 2021 

Realização: Aos sábados (encontros on-line plataforma zoom) das 08:30h às 13:30h 



Carga horária semanal: 5 horas (síncronas) + 3 horas (assíncronas) = 8 horas 

Com encontros presenciais (datas a definir).  

Os encontros presenciais referem-se às atividades práticas realizadas na EPSJV/Fiocruz e 

estágio supervisionado (em maternidade pública), serão organizados de acordo com os 

critérios institucionais da EPSJV/Fiocruz. Poderão ocorrer durante os dias de semana (úteis), 

por agendamento prévio, estando previstas entre 10 e 12 dias no período do curso 

 

INSCRIÇÃO 

De 12/03/2021 a 22/03/2021. As interessadas deverão fazer o cadastro em dois endereços 

eletrônicos para a realização da inscrição: 

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 

É necessário realizar as duas etapas para a confirmação da inscrição, pois não haverá o 

recebimento presencial de documentos. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

• Ficha de inscrição preenchida*; 

• Questionário de Perfil preechido* 

•Cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio (antigo 2º grau) ou superior* (Frente e 

Verso)  

•RG* (frente e Verso); 

• Carta de integração em movimento social (caso faça parte de algum); 

*documentação obrigatória 

 

A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ ACEITA MEDIANTE A ENTREGA COMPLETA DA DOCUMENTAÇÃO. 

 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/inscricao
http://www.sead.epsjv.fiocruz.br/login


SELEÇÃO 

Serão considerados, através da análise da documentação entregue, a política de cotas, tal 

como prevista pela Lei nº 12.711/2012, e o ativismo em movimentos sociais ligados aos 

direitos das mulheres e LBTI+ e/ou em redes organizadas de mulheres/LBTI+. 

A reserva de vagas será praticada tal como prevista pelas Leis n° 12.711/2012 e nº 

13.409/2016, disponibilizando 50% (cinquenta por cento) do total de vagas efetivamente 

ofertadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola da 

rede pública (municipal, estadual ou federal). 

No preenchimento das vagas, 50% (cinquenta por cento) serão ofertadas aos candidatos que 

declararem renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário 

mínimo e meio) e 50% (cinquenta por cento) serão ofertadas aos candidatos que declararem 

renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio). 

Do total de vagas ofertadas para candidatos com renda familiar bruta per capita superior a 

1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio), 75% serão ofertadas para candidatos 

portadores de deficiência e/ou autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

Ao preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato deverá informar o grupo a que 

concorre no Processo Seletivo. 

Serão selecionadas na primeira fase até 70 inscrições que passarão pela entrevista, tendo 

como base a análise do perfil pessoal e profissional e da carta de apresentação.  

Entrevistas: 05/04/2021 a 09/04/2021 – através da plataforma Zoom. Na ocasião a pessoa 

concorrente deve portar um documento de identificação com foto. Não haverá segunda 

chamada para a entrevista. 

O resultado final será composto da média ponderada entre a análise da carta de 

apresentação (60%) e da entrevista (40%), dispondo as inscrições em ordem decrescente 

onde as primeiras 35 colocadas estão aptas para a matrícula imediata e as demais configuram 

a lista de espera, caso hajam desistências. 

Resultado: 12/04/2021 – no site da EPSJV 

 

 



MATRÍCULA 

Os candidatos selecionados deverão enviar os documentos listados abaixo através do 
sistema de documentação no endereço www.sead.epsjv.fiocruz.br/login no período de 13 a 
16/04/2021 a fim de efetuarem a sua matrícula. 

 

ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A MATRÍCULA – 13/04/2021 A 16/04/2021 PELO SEAD NO 

ENDEREÇO: HTTP://WWW.SEAD.EPSJV.FIOCRUZ.BR/LOGIN 

• Cópia do CPF*; 

• Comprovante de residência* 

• 1 foto 3x4 recente*. 

 

TITULAÇÃO 

Certificado de Qualificação Profissional de Doula para os alunos que apresentarem 75% de 

frequência e média 6,0 de aproveitamento durante o curso.  

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação durante o curso será composta de média aritmética entre nota do trabalho de 

final de curso e do estágio curricular (segundo as normas da instituição), bem como de 

conceitos do portfólio, exercícios de fixação e relatórios da prática supervisionada. 

 

CRONOGRAMA 

Etapa Datas 

Inscrições 12/03/2021 a 22/03/2021 

Live para dúvidas e esclarecimentos do processo seletivo no Youtube 

da EPSJV 
17/03/2021 às 17h 

Análise da documentação fornecida pelo candidato 23/03/2021 à 31/03/2021 

Divulgação das selecionadas para a entrevista com o calendário  
01/04/2021 

No site da EPSJV 

Realização das entrevistas 
05/04/2021 a 09/04/2021 

através da plataforma Zoom 

Publicação das selecionadas/os 
12/04/2021 

No site da EPSJV 

Envio da documentação para a matrícula 13/04/2021 a 16/04/2021 

Início do curso 17/04/2021 às 8:30 

http://www.sead.epsjv.fiocruz.br/login


 

MAIS INFORMAÇÕES: 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio / Fiocruz 

secesc.epsjv@fiocruz.br                     

www.epsjv.fiocruz.br  

mailto:secesc.epsjv@fiocruz.br
http://www.epsjv.fiocruz.br/

