GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Planejamento e Gestão
Diretoria de Educação Permanente em Saúde
Escola de Saúde Pública de Santa Catarina Prof. Osvaldo de Oliveira Maciel
*

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
ANO 2014

CURSO DE FORMADORES EM ACOLHIMENTO E
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A Escola de Saúde Pública de Santa Catarina Professor Osvaldo de Oliveira Maciel
(ESP/SES/SC) torna pública a abertura das inscrições para o Curso de Formadores em
Acolhimento e Classificação de Risco.
1.OBJETIVO DO CURSO
Promover a qualificação de médicos e enfermeiros da de Santa Catarina em
conhecimentos sobre o Protocolo de Classificação de Risco com ênfase no atendimento
humanizado, instrumentalizando-os para serem multiplicadores dos conhecimentos
adquiridos.
2. DESCRIÇÃO DO CURSO
A carga horária total do curso é de 42 horas, sendo 16 horas presenciais e 26 horas
a distância (EAD).

3. DURAÇÃO DO CURSO
As aulas a distância ocorrerão no período de 17/06 a 26/06/2014.

As aulas presenciais serão ministradas nos dias 02 e 03/07 de 2014, das 08h30min às
12h e das 13h30min às 17h30min, no Oceania Park Hotel, localizado a Rua do Marisco, 550
- Ingleses, Florianópolis - SC, 88058-090 Florianópolis/SC.

4. CERTIFICAÇÃO
A ESP/SES/SC emitirá certificado aos alunos que cumprirem os seguintes
requisitos:
• 100 % de participação nas atividades EAD
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•

100% de frequência nas aulas presenciais e nota igual ou superior a 7,0
(sete);

OBSERVAÇÃO: a participação na etapa EAD do curso é pré-requisito para
participação na etapa presencial.
5. VAGAS
Serão ofertadas 56 vagas.
Observação: poderão ser selecionados até 48 profissionais, entre os alunos
aprovados ao término do curso, para replicar o mesmo nas novas turmas a serem formadas
posteriormente.
6. PÚBLICO ALVO E REQUISITOS BÁSICOS PARA A PARTICIPAÇÃO
NO EVENTO
Médicos e enfermeiros com comprovada experiência nas áreas de emergência e
urgência e/ou atenção básica que atuem no estado de Santa Catarina e preencher os requisitos
abaixo:
• Possuir experiência docente em graduação ou pós-graduação,
preferencialmente na modalidade à distância;
• Ter habilidade para utilizar computadores e recursos de conectividade:
internet, e-mails, fóruns, chats e afins;
• Ter disponibilidade de replicar o curso, posteriormente, para no mínimo 03
(três) turmas de 16 horas, em todo o Estado, sendo que será priorizada a sua
atuação junto a macrorregião que reside e/ou trabalha.
7. DA INSCRIÇÃO
A inscrição para concorrer à vaga no Curso de Formadores em Acolhimento e
Classificação de Risco deverá ser efetuada pessoalmente na ESP/SES/SC no horário das
13:00 as 17:30 ou envio por correio no período de 27/05 a 06/06/2014. Em caso de envio pelo
correio, no envelope deverão constar as seguintes informações:
CURSO DE FORMADORES EM ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO
DE RISCO, Escola de Saúde Pública, Rua Esteves Júnior, 390, Térreo,
Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.015-130.
7.1. Documentação:
•
•

Formulário de inscrição datado e assinado, com uma conforme o modelo
disponível no ANEXO A;
Cópia do diploma de conclusão de curso de graduação, devidamente
registrado nos respectivos conselhos de classe;
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•
•
•
•
•
•

Cópia do documento de identidade que conste local de nascimento (campo
Naturalidade);
Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Cópia da certidão de casamento, quando envolver mudança de nome em
relação aos documentos apresentados;
Memorial Descritivo conforme ANEXO B
Documentos comprobatórios de experiência como docente de cursos EAD,
capacitação presencial, graduação e/ou pós graduação;
Documentos comprobatórios de experiência profissional.

8. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
O Processo Seletivo será realizado por uma equipe de profissionais composta por
representantes da ESP/SES/SC, Gerência de Atenção Básica (GEABS) Coordenação da
Emergência do Estado de Santa Catarina e representante do Grupo de Condução do
QualiSUS, em três etapas a saber:
8.1 Análise documental: a primeira etapa, de caráter eliminatório, consiste na
análise da documentação encaminhada pelo candidato no momento da inscrição e
verificação do preenchimento integral e correto do formulário de inscrição. As
inscrições incompletas ou preenchidas de forma indevida não serão homologadas.
OBSERVAÇÃO: os documentos das inscrições não homologadas ficarão a
disposição do candidato para sua retirada, na ESP/SES/SC, por um período de 15
dias úteis após a publicação do resultado do Processo Seletivo. Os documentos não
retirados nesse período serão descartados.
8.2 Pontuação: a segunda etapa, de caráter classificatório, consiste na análise e
pontuação alcançada nos requisitos: formação profissional, experiência profissional
e experiência docente, de acordo com ANEXO C.
8.3 Nota final:
Caberá à Equipe de Seleção a classificação final dos candidatos a qual se dará por
meio da aplicação de média aritmética dos pontos alcançados em cada etapa do processo,
registrado no ANEXO C.
Em caso de empate, a seleção obedecerá, por ordem, os seguintes critérios:
a) Candidato com maior pontuação no item “Experiência Profissional”,
b) Candidato com maior tempo de serviço como funcionário/servidor público
atuando na Rede de Urgência e Emergência.
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9. DA DIVULGAÇÃO
O resultado final do processo Seletivo Público será divulgado no site:
http://esp.saude.sc.gov.br no dia 13/06/2014.

10. DOS RECURSOS
Caberá recurso consubstanciado, por meio de requerimento assinado e
protocolado no setor de Secretaria Escolar da ESP/SES/SC, no prazo de 03 (três) dias úteis a
contar da data de divulgação dos resultados no site da ESP - http://esp.saude.sc.gov.br.

11. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO
As aulas presenciais do curso serão realizadas no Oceania Park Hotel Rua do
Marisco, 550 - Ingleses, Florianópolis - SC, 88058-090 Florianópolis/SC.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição do candidato implicará no conhecimento das instruções deste Edital e
na aceitação tácita das condições nele contidas.
Florianópolis, 19 de maio de 2014.
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ANEXO A
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS:
Nome Completo: ____________________________________________________________________________
End. Residencial (Rua, Avenida, etc.): _____________________________________________________ Nº: __
Bairro: _____________________ Município: ________________ Estado: ________ CEP: _______________
Telefone Residencial: (

)__________________________

Telefone Celular: ( ) _______________________
Sexo: F (

)

M (

)

Data de nascimento: ____/____/_____

Naturalidade: ______________________________ Nacionalidade: _________________________________

E-mail particular: _____________________________________________________________________________
DOCUMENTOS
RG: _______________

Órgão Expedidor: _________________

CPF: ________________

DADOS PROFISSIONAIS
Nº Matrícula Institucional ________________________
(

) Efetivo

(

) Contratado

(

) Comissionado

(

) Terceirizado

(

) Outros

Unidade de Lotação (Instituição):__________________________________________________________________
Setor de Atuação: (

) Administrativo _____________________

( ) Técnico _______________________

Tempo de Atuação na Unidade: __________ Cargo/Função: ______________________________________
Endereço Profissional: _____________________ _________________________________________________
Nº: __________

Complemento: ______________________________

Telefone: ___________________

Bairro: __________________ Município: __________________ Estado: _____ CEP: ________________
E-mail institucional: _______________________________________________________________________________
FORMAÇÃO

(

(

) Graduação - Instituição: _________________________________________________________________

(

) Pós Graduação Lato Sensu – Instituição/Curso: ______________________________________________

(

) Pós Graduação Strictu Sensu – Instituição/Curso: ____________________________________________
) atenção hospitalar tempo de trabalho em anos/meses _______________
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ANEXO B

MEMORIAL DESCRITIVO

Visando conhecer a trajetória de seu processo acadêmico e profissional, descreva em
2(duas) laudas no mínimo, e 3(três) laudas no máximo, na letra Arial 12 com espaço 1,5,
considerando os itens abaixo:
•

Seu percurso na saúde e inserção no Sistema Único de Saúde – SUS;

•

Até 05 (cinco) realizações relevantes na sua experiência profissional, em no máximo
cinco linhas para cada uma.

•

Aproximações feitas com a atenção básica, a urgência, a emergência e a UTI.

•

Descreva sucintamente os Cursos que tenha atuado como facilitador/monitor/professor
na instituição que trabalha ou fora dela.

•

Interesse específico com a proposta do curso em questão e disponibilidade de tempo para
fazê-lo.

NOME:
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ANEXO C

Nº

TIPO

TÍTULOS

VALOR
UNITÁRIO
EM
PONTOS

1.1. Experiência profissional em atividades relacionadas à rede de
urgência e emergência.
1.

Experiência
Profissional

1.2 Experiência profissional em atividades relacionadas à área de
atenção básica
Valor máximo de pontos para Experiência Profissional (0,2 por ano)
1.3 Experiência profissional executando atividades de docência na área
de urgência e emergência

2.

Experiência
Docente

1.4 Experiência profissional executando atividades de docência em
ensino EAD
1.5 Experiência profissional na docência em estágios supervisionados
nas áreas de urgência e emergência.
Valor máximo de pontos para Atividades Diversas (0,2 por ano )

3.

Formação
Acadêmica

1.6 Especialização Lato Sensu

1ponto

1.7 Especialização Lato Sensu na área em Urgência e Emergência

1ponto

1.8 Mestrado

2 pontos

1.9 Mestrado área em Urgência e Emergência

2 pontos

1.10 Doutorado

3 pontos

1.11 Doutorado na área em Urgência e Emergência

3 pontos

Valor máximo de pontos para formação Acadêmica: 12 pontos
Valor máximo de pontos para Títulos
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