
 

 

 
AVISO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA PROFISSIONAIS GRADUADOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM SAÚDE PÚBLICA 
 

O INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE - ILMD /FIOCRUZ AMAZÔNIA e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS - SEMSA, 
por meio da ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA – ESAP/SEMSA, em parceria com e com a REDE BRASILEIRA DE ESCOLAS DE SAÚDE 
PÚBLICA/ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA - RedEscola/ENSP/FIOCRUZ, tornam pública a abertura das 
inscrições para o Processo Seletivo destinada aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, com formação superior completa e 
que estejam atuando na área da saúde, interessados em realizar o Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Saúde Pública, sob a coordenação 
do prof. Dr. Júlio Cesar Schweickardt (ILMD/FIOCRUZ AMAZÔNIA) e prof. MSc. Mateus Silva de Souza (ESAP/SEMSA). 
 
1. DOS OBJETIVOS DO CURSO 

1.1 O curso de especialização visa formar sanitaristas qualificados na perspectiva interprofissional para gerar novos conhecimentos e atuar 
no território como espaço privilegiado da saúde pública, buscando a construção compartilhada, a circulação de conhecimentos e o 
desenvolvimento de competências em concretização dos princípios e diretrizes do SUS. Trata-se de uma importante ferramenta de educação 
permanente para os profissionais da SEMSA/Manaus, contribuindo para qualificação da atenção à saúde ofertada à população manauara. 

 
2. DA REALIZAÇÃO DO CURSO 

2.1 Conteúdo: Políticas de Saúde no Brasil. Modelos de Atenção à Saúde, Promoção, Educação e Comunicação em Saúde, Gestão em 
Saúde, Vigilância dos Territórios, Integralidade do Cuidado em Atenção Primária à Saúde, Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada à 
Saúde e Seminários de Trabalho de Conclusão de Curso 
2.2 Carga Horária: 360 horas, sendo 288 horas de aulas teóricas e 72 em Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
2.3 Duração do curso: 13 meses, de julho de 2019 a agosto de 2020. 
2.4 Local de realização: Instituto Leônidas e Maria Deane – ILMD/FIOCRUZ AMAZÔNIA, localizado na Rua Teresina, 476. Adrianópolis. 
Manaus – AM. 
2.5 Periodicidade e horário: encontros presenciais preferencialmente às sextas-feiras, em horário integral.  

3. DAS VAGAS 
3.1 São oferecidas 35 (quinze) vagas, destinadas aos profissionais de saúde, com formação superior completa, com vínculo empregatício 
com a SEMSA, lotados, preferencialmente, em Unidades Básicas de Saúde, Núcleos Ampliados de Atenção à Saúde da Família e Atenção 
Básica, Centros de Especialidades Odontológicas, Policlínicas Municipais, Centros de Atenção Psicossocial; 
3.2 Distribuição das Vagas: 

3.2.1 Livre Concorrência: 28 vagas; 
3.2.2 Cotas: 7 vagas (20% das vagas), de acordo com as cotas previstas em edital.(em consideração à Portaria nº 1433/2017 da 
Presidência da FIOCRUZ, à Portaria Normativa n° 13/2016 do MEC, ao estabelecido na Lei no 12.288, de 20 de julho de 2010, que 
instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, ao Decreto no 7.824, de 2012 e à Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014). 

 
4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 Não haverá taxa de inscrição; 
4.2 Período de inscrição: o candidato deverá realizar a inscrição no período de 17 a 28 de junho de 2019 (horário de Manaus). 
4.3 Serão necessários para realizar a inscrição os documentos abaixo descritos, obrigatoriamente em formato PDF, tamanho máximo de 
10MB, arquivos individuais e em sua totalidade: 

4.3.1 Formulário eletrônico de inscrição preenchido e assinado (Plataforma SIGA); O acesso ao formulário de inscrição é através da 
Plataforma SIGA no endereço eletrônico http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=120, observando os seguintes passos: 
“clicar” em Inscrição; “clicar” no Curso de Especialização em Saúde Pública; preencher o formulário de inscrição; salvar a inscrição em 
pdf, imprimir e assinar. A Plataforma SIGA só pode ser acessada através do navegador Internet Explorer; Esclarecimento sobre acesso a 
Plataforma SIGA e o preenchimento do formulário de inscrição, poderá ser solicitado SOMENTE através do endereço eletrônico 
duvidaslato.ilmd@fiocruz.br;  
4.3.2 Diploma de Graduação devidamente reconhecido pelo MEC (frente e verso); ou declaração de conclusão de curso, informando 
data da colação de grau, já realizada, em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada. A data da declaração deverá ser a do mês 
do período da inscrição. No caso de possuir diploma de graduação obtido em instituição de educação superior estrangeira, este deve 
estar revalidado no Brasil, na forma da lei; 
4.3.3 Histórico Escolar de Graduação emitido pela instituição formadora; 
4.3.4 Documento de Identificação Oficial com Foto; 
4.3.5 Carta de liberação para cursar a especialização emitida pela chefia imediata (gestor do serviço), conforme modelo no Anexo II; 
4.3.6 Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço na SEMSA/Manaus, emitida pelo Setor de Cadastro Funcional do Departamento de 
Gestão do Trabalho e Educação (DTRAB/SEMSA); 
4.3.7 Memorial Descritivo, conforme Anexo III. 

4.4 Candidatos às vagas de Livre Concorrência devem enviar também o seguinte documento: 
4.4.1 Auto declaração conforme quesito “cor ou raça” utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
preenchendo o formulário do Anexo V. 

4.5 Candidatos às vagas das Cotas devem enviar também os seguintes documentos: 
4.5.1 Candidato que se autodeclarar negro (preto, pardo) ou indígena conforme quesito “cor ou raça” utilizada pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, deverá preencher/apresentar o formulário do Anexo VI. Candidato indígena, além do 
formulário do Anexo VI, deverá apresentar cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de 
pertencimento, emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local; 

http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=120
mailto:duvidaslato.ilmd@fiocruz.br


 

 

4.5.2 Candidato que se declarar pessoa com deficiência, deverá preencher/apresentar Documento declarando-se Pessoa com 
Deficiência, conforme formulário no Anexo VII. O laudo médico, emitido entre os meses de março/2019 a junho/2019, por médico 
especialista na deficiência apresentada, com CRM legível, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 

 
5. DAS ETAPAS 

5.1 O ingresso no curso de Especialização em Saúde Pública será realizado mediante Exame de Seleção, em etapa única: 
5.1.1 Análise dos Documentos - caráter classificatório  

 
6. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

6.1 A etapa de análise dos documentos consiste na avaliação quantitativa to tempo de serviço Público na SEMSA/Manaus, computando-se 
0,10 ponto por mês completo. 
 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1 A classificação final será obtida pela soma da nota de análise do tempo de serviço no âmbito da SEMSA Manaus. Os candidatos 
aprovados serão classificados, em ordem decrescente, até o limite das vagas oferecidas. 
7.2. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato: 

a) Com maior idade na data de término do período de inscrição (Lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003, artigo 27, Parágrafo Único); 
b) Com lotação atual no âmbito da SEMSA/Manaus em Unidades Básicas de Saúde, Núcleos Ampliados de Atenção à Saúde da 
Família e Atenção Básica, Centros de Especialidades Odontológicas, Policlínicas Municipais e/ou Centros de Atenção Psicossocial. 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Aos candidatos inscritos, aprovados e matriculados no curso, será concedido na incompatibilidade de horário entre o horário de trabalho 
do servidor na SEMSA/Manaus e os dias e horários das aulas do curso de especialização, a dispensa do serviço, sem necessidade de 
reposição de carga horária, computada a frequência no curso, para fins de justificativa de ausência no serviço. 
8.2. O edital em sua íntegra, assim que publicado, poderá ser consultado nos sites semsa.manaus.am.gov.br e amazonia.fiocruz.br. 
 

 
 


