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Edital n.º 03/2012 – NESC/UFRN 

 
Regulamenta o processo de ingresso de alunos para o curso 
de Aperfeiçoamento em Políticas de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde, na modalidade à distância da UFRN e 
dá outras providências. 

 
 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio do Departamento de Saúde Coletiva 
(DSC), do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC) e da Secretaria de Educação a Distância 
(SEDIS) em parceria com o Ministério da Saúde (MS) tornam públicas, por meio deste Edital, as 
normas para o processo seletivo dos alunos do Curso de Aperfeiçoamento em Políticas de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde, na modalidade a distância, para os estados da Região 
Nordeste. 
 
 
1. Do objeto 
 
1.1. O presente edital visa selecionar alunos para o Curso de Aperfeiçoamento em Políticas 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, com carga horária de 304 horas, que tem como 
propósito apoiar as equipes gestoras da política de gestão do trabalho e da educação na saúde, 
para um melhor desempenho das suas responsabilidades, oportunizando a aquisição de novos 
conhecimentos teóricos e práticos e o fortalecimento de iniciativas estruturantes no processo de 
trabalho desenvolvido pelos mesmos. 
 
2. Do público alvo e requisitos exigidos 
  
2.1. A presente seleção exige que o candidato detenha diploma de nível médio e que 
preencham os requisitos especificados a seguir: 

I. Ser gestor ou integrante da equipe gestora responsável pela formulação e execução de 
políticas na área de gestão do trabalho e da educação na saúde do SUS, ou 

II. Ser gestor, ou integrante da equipe gestora, ou docente das Escolas Técnicas do SUS e das 
Escolas de Saúde Pública do SUS, ou 

III. Ser membro das mesas de negociação permanente do SUS, ou 
IV. Ser secretário de saúde; diretor de hospitais, gerente dos distritos sanitários, gerente de 

unidades básicas de saúde e das unidades de referências, diretor dos escritórios das 
regionais de saúde; 

V. Ter disponibilidade, de no mínimo, de 12 horas semanais para estudos e pesquisas 
demandadas pelo curso; 

VI. Ter autorização da sua instituição para participar do curso; 
VII. Ter acesso a computador com configuração mínima para acesso e navegação na Internet, 

considerando que o curso será desenvolvido na modalidade EAD. 
 
3. Das inscrições 
 
3.1. Prazo de inscrições: 21/01 a 22/02/2013. 
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3.2. Dos procedimentos para a realização das inscrições:  

3.2.1. A inscrição nos cursos se dará pelo site da Secretaria de Educação a Distância da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Basta entrar no sítio 
www.sedis.ufrn.br, clicar na noticia presente na página principal da SEDIS, ou na aba 
"editais" e seguir as instruções de preenchimento do formulário de inscrição 
contidas na página. 

 
3.3. Os candidatos que não preencherem o Formulário de Inscrição com as informações 
solicitadas NÃO terão suas inscrições homologadas pela coordenação do curso.  

 
3.4. O NESC e a SEDIS/UFRN não se responsabilizam por solicitação de inscrição não 
homologada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas 
de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impossibilitarem a transferência 
de dados ou a impressão do comprovante de inscrição.  

 
3.5. Em caso de duplicidade de inscrição será considerada válida a de data mais recente. 
 
3.6. Enviar até 22/02/2013 pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os documentos 
abaixo especificados ou entregar diretamente no Núcleo de Saúde Coletiva (NESC), Centro de 
Ciências da Saúde. Av. Gal Cordeiro de Farias, SN/ Petrópolis. CEP: 59010-180. Natal/RN.  

I. Carta de autorização institucional devidamente assinada pelo Chefe imediato, (conforme 
modelo anexo 1) 

II. Declaração do candidato informando e se comprometendo com a disponibilidade de 12 
horas semanais para estudos e pesquisas demandadas pelo curso, e habilidade para 
utilizar computadores e recursos de conectividade, utilizando programas para navegação 
na INTERNET, editores de texto e sistema operacional 9 (conforme modelo anexo 2) 

III. Fotocópia da carteira de identidade e CPF (frente e verso); 
IV. Certidão ou diploma de conclusão do ensino médio expedidos por instituição 

reconhecida pelo MEC, devidamente autenticado. 
V. Currículo resumido conforme o roteiro do anexo 3 deste edital. 
VI. Cópia da ficha de inscrição gerada no momento da inscrição 

 
3.7. Além de enviar os arquivos pelos correios, os alunos terão a opção de enviar os 
documentos digitalizados pela plataforma de inscrição, conforme oportuna instrução localizada 
no site www.sedis.ufrn.br 
 
3.8. A homologação da inscrição será realizada pela coordenação do curso mediante 
recebimento dos documentos.  

3.8.1. É de responsabilidade do candidato verificar a homologação da sua inscrição através 
de consulta pelo CPF no site do SIGAA (www.sigaa.ufrn.br) no endereço eletrônico da 
SEDIS no mesmo link onde foi realizada a inscrição.  

 
4. Do processo seletivo 
 
4.1. A documentação dos candidatos será analisada por banca de seleção designada pela 
coordenação do curso, com base nas normas deste edital. 
 
4.2. Serão selecionados 225 candidatos dentre os classificados considerando os documentos 
apresentados e o quadro de distribuição de vagas (anexo 4). 

http://www.sedis.ufrn.br/
http://www.sedis.ufrn.br/
http://www.sigaa.ufrn.br/
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4.3. As vagas não preenchidas, conforme o anexo 4, serão remanejadas para os estados que 
solicitarem. 
 
4.4. Serão desclassificados os candidatos que não atenderem aos requisitos e a 
documentação exigida. 
 
 
5. Dos resultados da seleção 
 
5.1. O resultado final do processo seletivo será disponibilizado no portal da SEDIS 
(www.sedis.ufrn.br) a partir dia 07/03/2013.  
 
5.2. Será elaborada uma lista de candidatos classificáveis, ordenados por estado, para fins de 
suplência na hipótese de eventuais desistências antes do início do curso. 
 
5.3. O deferimento final do ingresso no curso está condicionado à efetiva participação do 
candidato selecionado no primeiro encontro presencial. 
 
5.4. Os casos omissos serão resolvidos pela banca de seleção. 
 
6. Das atividades acadêmicas 
 
6.1. As atividades acadêmicas do curso terão início a partir dos Encontros Presenciais, em 
datas a serem comunicadas posteriormente. Nesses encontros presenciais será divulgado o 
calendário de desenvolvimento das unidades de aprendizagem do curso.  
 
6.2. O curso terá duração de 6 meses. 
 
7. Das disposições gerais 
 
7.1. A inexatidão das declarações e irregularidades de documentos  constatadas no decorrer 
do processo, ou posteriormente, eliminarão o candidato, anulando-se todos os atos decorrentes 
da sua inscrição. 
 
7.2. É de inteira responsabilidade do candidato e da instituição que o indicou, acompanhar a 
divulgação de todos os atos, publicações e comunicados referentes a este processo seletivo 
público. 
 
7.3. É também de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a 
atualização de seu endereço residencial e de correio eletrônico durante o processo de Seleção, 
não se responsabilizando o NESC e a SEDIS por eventuais prejuízos que possa sofrer o candidato, 
em decorrência de informações incorretas ou insuficientes. 
 
7.4. Não será cobrada mensalidade ou inscrição no curso. 
 
7.5. A coordenação do curso não se responsabiliza pelas despesas de deslocamento dos 
alunos para os encontros presenciais do curso, esta despesa será contrapartida da instituição a 
qual pertence o aluno.  

 

http://www.sedis.ufrn.br/
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7.6. Haverá dois encontros presenciais no decorrer do curso. (Abertura e o encerramento 
com apresentação dos trabalhos finais). 
 
7.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que 
será comunicada no site da SEDIS. 
 
7.8. Não haverá  nenhuma comunicação individual do resultado das etapas do processo 
seletivo, cabendo a cada candidato buscar os resultados no site da SEDIS. 
 
7.9. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do curso. 

 
 
 

Natal (RN), 28 de dezembro de 2012. 

 

 

Prof. Dr. Mauricio Roberto Campelo de Macêdo 
Coordenação do NESC 

Mat. 0572908 

Profa. Dra. Janete Lima de Castro 
Coordenação do Curso 

Mat. 26262690 
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ANEXO 01 - Edital n.º 03/2012 – NESC/UFRN: Modelo de carta de indicação institucional 
 

 

 

 (Nome da instituição em papel timbrado) 

 

 

 

Eu, (nome do chefe imediato) ................., no exercício do cargo de (nome do 

cargo)..................................................., indico o candidato (nome) ..................................................................., 

matrícula nº ..................................................., que desempenha a função/atividade de (função do 

candidato) ................................................................................................, nesta instituição, para participar do 

Curso de Aperfeiçoamento em Políticas de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde,  

uma vez que o perfil do mesmo atende aos pré-requisitos estabelecidos no Edital.  

Informo estar ciente de que se trata de um curso de caráter formativo cujo processo de 

certificação dependerá de aproveitamento acadêmico demonstrado. Expresso meu compromisso 

de liberar o candidato para participar dos encontros presenciais do curso e estou ciente que o 

aluno deverá ter dedicação de, no mínimo 12 horas semanais, ao curso. 

 

 

Local, data 

Assinatura 

( Carimbo contendo matrícula  e cargo do responsável pela indicação). 
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ANEXO 02 - Edital n.º 03/2012 – NESC/UFRN: Modelo de declaração do candidato 

 
 

 

 

Eu, (nome do candidato).................................................................... , no exercício do cargo de 

..................................................................da (nome da instituição) ........................................,  declaro ter 

disponibilidade para organizar o meu tempo tendo em vista dedicar 12 horas semanais ao curso 

de Aperfeiçoamento em Gestão de Políticas de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

Declaro também possuir habilidade para o uso da computação, conforme as exigências do item 2 

do edital n.º 03/2012 – NESC/UFRN. 

 

 

Nome completo 

Matricula do candidato na instituição 
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ANEXO 03 - Edital n.º 03/2012 – NESC/UFRN: Roteiro para currículo resumido 
 
  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 
  NOME COMPLETO:  
 
 
 RG: 
 
 
 CPF: 
 
___________________________________________________________________ 
 DATA DE NASCIMENTO:  
 
 

 ENDEREÇO PESSOAL:  
 
 
 ENDEREÇO PROFISSIONAL:  
 
___________________________________________________________________ 
 TELEFONES/FAX:  
 
RESIDÊNCIA: 
 
TRABALHO: 
 
CELULAR : 
___________________________________________________________________ 
@ E-MAIL:   
 
 
 
 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

CERTIFICADO / GRAU 
 
 

ESCOLA / UNIVERSIDADE 
 
 

DATA DE OBTENÇÃO DO 
TÍTULO 
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CURSOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 04 ANOS 

 
 
 
 
 
 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Na área de gestão do trabalho e da educação na saúde 
 

Na área de gestão de sistemas de saúde 

 
 
TRABALHOS CIENTÍFICOS/PESQUISAS REALIZADAS 

 

 
 
 
Assinatura: _________________________________________________________ 
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ANEXO 04 - Edital n.º 03/2012 – NESC/UFRN: Quadro da distribuição das vagas 
 

ESTADO/ REGIÃO VAGAS 
Alagoas 25 
Bahia 25 
Ceará 25 
Maranhão 25 
Paraíba 25 
Pernambuco 25 
Piauí 25 
Rio Grande do Norte 25 
Sergipe 25 
Total 225 
 


