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Mestrado Profissional em Saúde Pública 

Chamada Pública de Seleção  
Turma 2012 - NE 

 

COORDENAÇÃO: 
Vice-Diretor de Ensino: Dr. Wayner Vieira de Souza (wayner@cpqam.fiocruz.br) 
Coordenação do Curso: Dra Tereza Maciel Lyra (terezalyra@cpqam.fiocruz.br)  
    
 

1. Objetivo do Curso 

Capacitação técnico-gerencial de profissionais que atuam na Gestão de Vigilância, Ciência e 
Tecnologia e Avaliação de Serviços e Programas de Saúde em instituições públicas do setor 
saúde. 
 
2. Clientela 

Profissionais de nível superior que atuem em uma das áreas temáticas do curso, em instituições 
públicas e afins do setor saúde, cuja participação conte com apoio institucional, a partir de sua 
contribuição para inovações na instituição de origem. 

 
3. Número de vagas 
 
Serão oferecidas 20 (vinte) vagas distribuídas entre as áreas temáticas de Gestão de Sistemas 
de Vigilância em Saúde e Gestão e Avaliação de Serviços de Saúde. 
 
4. Área de Concentração / Áreas Temáticas 

• Gestão em Saúde 
O Gestão de Sistemas de Vigilância em Saúde 
O Gestão e Avaliação de Serviços de Saúde 
 

 

5. Bolsa de Estudo 

Não está prevista bolsa para os alunos do Mestrado Profissional. O financiamento das despesas 
para garantir a participação do aluno no curso será de responsabilidade da sua instituição de 
origem ou do próprio aluno. 

 

6. Financiamento da Turma 

As 20 (vinte) vagas ofertadas serão financiadas pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde-SGTES/Ministério da Saúde. 

 

7. Regime e Duração 

O curso terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses, sendo composto de 11 (onze) módulos 
semanais presenciais, um a cada mês. Após a qualificação, o programa terá 6 (seis) módulos 
semanais presenciais de imersão para aprofundamento da pesquisa bibliográfica e encontros 
sistemáticos com os orientadores.  
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8. Inscrições 
Início: 19/03/2012              Término: 30/03/2012 
 
As inscrições serão efetuadas no site da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link 
inscrições - Saúde Pública CPqAM. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de 
inscrição, disponível no site da Plataforma. Este formulário, depois de preenchido, deverá ser 
impresso, assinado e entregue, pessoalmente ou via correios, juntamente com os documentos 
exigidos, listados abaixo, à Secretaria Acadêmica do CPqAM, no horário das 09:00 às 11:00 e 
14:00 às 16:00h de segunda a sexta-feira.  
 
ATENÇÃO: O formulário eletrônico devidamente impresso e assinado, juntamente com a 
documentação descrita no item 09 desta Chama Pública de Seleção, deverão ser entregues na 
Secretaria Acadêmica, ou encaminhada via correios, em envelope LACRADO  com a 
“Etiqueta de inscrição à seleção de Mestrado” (anexo I) colada em uma das faces do 
envelope. 
 
São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por 
ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em 
nenhuma hipótese ou a qualquer título. 
 
A inscrição só será homologada, isto é, aceita e confirmada, após a conferência da 
documentação. Inscrição com documentação incompleta não será aceita. A relação nominal das 
inscrições homologadas será divulgada no SIGA (link inscrição), conforme cronograma. 
 
 
9. Documentação para Inscrição 
 

a) Curriculum Vitae (modelo anexo II – com fotocópia dos documentos 
comprobatórios); 

b) Cópia do Diploma ou declaração de conclusão do curso de nível superior.  
c) Cópia do Histórico Escolar do curso de nível superior; 
d) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 
e) Carta de Indicação em papel timbrado da instituição e assinada pelo Secretário 

Municipal (se o candidato tiver vínculo Municipal) ou pelo Diretor ou seu 
equivalente hierárquico (se o candidato tiver vínculo Estadual), contendo a 
manifestação do interesse da instituição e qual a aplicabilidade prevista consoante à 
temática do Curso, a indicação do candidato, a declaração de sua liberação caso o 
candidato seja aprovado na seleção 

f) , a disposição de custear o deslocamento e a estada do candidato durante os 
momentos presenciais e de orientação da Dissertação. Não serão aceitas cartas que 
não contemplem todas as exigências acima (modelo anexo VI) (original); 

g) Formulário para entrega e pontuação da análise de títulos. Os documentos 
comprobatórios deverão estar anexados ao currículo.  Os critérios para análise de 
títulos e CV estão expressos no anexo III desta chamada pública.   O candidato 
deverá preencher o formulário específico (anexo IV) fazendo uma auto pontuação, a 
qual será avaliada pela Comissão de Seleção e Admissão. Não serão aceitos, em 
nenhuma hipótese, VC fora do padrão estabelecido.      

h) Anteprojeto de dissertação (formato exigido - anexo V);  
i) Comprovante de pagamento. O pagamento referente ao processo seletivo inclui: (1) 

taxa de inscrição, no valor de R$ 52,60 (cinqüenta e dois reais e sessenta centavos) 
com boleto bancário disponibilizado pelo sistema SIGA no ato da conclusão da 
inscrição. 
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Observações: 

 
O candidato que encaminhar a documentação exigida via correios, deverá fazê-lo com postagem 
até o último dia de inscrição. A documentação será recebida pelo Programa até 03 (três) dias 
úteis do último dia de inscrição, não se responsabilizando o Programa por atrasos ocorridos na 
entrega postal.  
 
São considerados isentos de pagamento da taxa de inscrição os servidores públicos federais de 
órgãos vinculados ao Ministério da Saúde, que deverão apresentar, juntamente com os demais 
documentos exigidos na inscrição, fotocópia de contracheque recente identificando vínculo 
institucional e número de matrícula SIAPE.  
 
10. Seleção 
O processo de seleção consta de três etapas abaixo descritas. Ressalta-se que para participar das 
diferentes etapas de seleção, o candidato deverá apresentar um documento oficial de 
identificação, com fotografia.  

Etapa I 
 Prova de compreensão de língua inglesa, de caráter eliminatório. A nota do candidato não 

contará na classificação. 
Ponto de corte 5,0 (cinco)  
 
Dia: 13/04/2012 Horário: das 9h às 12h  

 
• Os candidatos somente terão acesso ao local da prova portando documento oficial de 

identificação com fotografia, obedecendo ao horário estabelecido. 
 

• É facultado o uso de dicionário impresso (formato de livro). Não será permitido o uso 
de qualquer recurso eletrônico;  

 
Estará dispensado da prova o candidato que, no ato da inscrição: 
 

• Apresentar cópia autenticada do certificado do Michigan (ECCE, MTELP, ECP), 
Cambridge (FCE, CAE e CPE), IELTS ou TOEFL realizado nos últimos três anos.  

 
• Tenha sido aprovado na prova de inglês da última seleção do CPqAM para o mestrado 

acadêmico/profissional.  
 
 
Resultado da etapa I: dia 18/04/2012, afixado nos quadros de aviso do CPqAM e divulgado na 
plataforma SIGA e no site do Programa de Pós-Graduação do CPqAM. 
 
Prazo para Recurso 19/04/2012                Resultado do Recurso 20/04/2012 
 
 
 
Etapa II 
Prova de conhecimento específico, de caráter eliminatório e classificatório. 
Nota mínima 6,0 (seis) – Peso 3,5 (três e meio) 
 
Dia: 24/04/2012         Horário: Das 9h às 12h 
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Nesta etapa serão eliminados os candidatos que não atingirem a 30ª colocação na classificação, 
considerando a ordem decrescente das notas. No caso de empate na ultima posição, todos os 
candidatos empatados passarão para a etapa seguinte. 

 
Resultado da etapa II: dia 02/05/2012, afixado nos quadros de aviso do CPqAM e divulgado na 
plataforma SIGA e no site do Programa de Pós-Graduação do CPqAM. 
 
Prazo para Recurso: 03/05/2012              Resultado do Recurso: 07/05/2012 
 
 
Etapa III 
Análise de currículo, de anteprojeto e entrevista; de caráter classificatório, com os seguintes 
pesos: 3,0 (três), 2,0 (dois) e 1,5 (um e meio), respectivamente. 
 
Dias 09, 10 e 11/05/2012 - Horário a ser definido e afixado na Secretaria Acadêmica, nos 
quadros de aviso do CPqAM, na Plataforma SIGA e no site do Programa de Pós-Graduação. 
 
 
Local das Provas 
Todas as etapas da seleção acontecerão nas dependências do CPqAM, sito à Av. Prof. Moraes 
Rego, s/n – Campus da UFPE – Cidade Universitária – Recife-PE, CEP 50.670-420 
 
Resultado Final com lista dos classificados 
 
Dia 14/05/2012, afixado na Secretaria Acadêmica, nos quadros de aviso, na Plataforma SIGA e 
no site do Programa de Pós-Graduação do CPqAM. 
 
Prazo para Recurso: 15/05/2012                  Resultado do Recurso: 17/05/2012 
 
Serão considerados aprovados, os candidatos que obtiverem média final mínima 6,0 (seis). E a 
classificação será feita em ordem decrescente da média final obtida por cada candidato e o 
número de vagas disponíveis. 
 
Na hipótese de igualdade de pontos na última colocação, para fins de classificação, terá 
preferência, sucessivamente, o candidato: a) com maior nota da prova escrita; b) com maior nota 
no currículo; c) com maior idade. 

 
Será desclassificado o candidato que:  

• Não comparecer a qualquer uma das etapas do processo seletivo ou chegar fora do 
horário estabelecido; 

• Deixar de cumprir qualquer um dos itens desta chamada pública; 
• Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para participar da seleção; 
• Não apresentar a documentação exigida no prazo determinado. 

 
Recurso: Será aceito pedido de recurso em qualquer etapa da seleção, desde que solicitado em 
formulário específico (anexo VII), entregue na Secretaria Acadêmica/CPqAM, dentro dos 
prazos estabelecidos nesta chamada pública. O retorno do julgamento será dado pela Comissão 
de Seleção e Admissão também dentro dos prazos estabelecidos. 
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11. Matrícula  
 
No período de 21 a 23/05/2012, no horário de 09:00 às 11:00h e 14:00 às 16:00h, na Secretaria 
Acadêmica do CPqAM munido da documentação abaixo relacionada.  
 

• Ficha de Matrícula, fornecida pela Secretaria Acadêmica preenchida e assinada; 
• 01 fotografia 3x4; 
• Cópia autenticada ou reconhecida pela própria Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação 

de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino. 
• Cópia autenticada ou reconhecida pela própria Secretaria Acadêmica do Título de 

Eleitor com comprovante de quitação da última eleição (dos dois turnos); 
• Apresentação dos documentos originais citados no item 08 (“b”, “c” e “d”) dessa 

Chamada Pública, para autenticação dos mesmos por funcionário da Secretaria 
Acadêmica. 

 
OBS.: O candidato classificado que deixar de efetuar a matrícula no período estabelecido, ou 
que não apresentar os documentos exigidos, será automaticamente considerado desistente.   
 
12. Calendário  
  

Publicação de Aviso de Chamada  
Pública 

11/03/2012 Em jornal de grande circulação 

Inscrições 
19 a 

30/03/2012 
Via on-line (Plataforma SIGA) 

Divulgação das inscrições 
homologadas 

10/04/2012 No Site e nas dependências do CPqAM  

Prova de Inglês 13/04/2012 
Nas dependências do CPqAM, das 9h às 12h 
  

Resultado da prova de inglês 18/04/2012 
Afixado nos quadros de aviso do CPqAM, 
Plataforma Siga e no site do programa 

Prazo para recurso da prova de 
inglês 

19/04/2012 
Entregue na Secretaria Acadêmica do 
CPqAM até as 16h 

Resultado do recurso da prova de 
inglês 

20/04/2012 
Afixado nos quadros de aviso do CPqAM, 
Plataforma SIGA e no site do Programa 

Prova de conhecimento específico 24/04/2012 Nas dependências do CPqAM, das 9h às 12h 

Resultado da prova de conhecimento 
específico 

02/05/2012 
Afixado nos quadros de aviso do CPqAM, 
plataforma SIGA e no site do programa 

Prazo para recurso da prova de 
conhecimento específico 

03/05/2012 
Entregue na Secretaria Acadêmica do 
CPqAM até às 16h  

Resultado do recurso da prova de 
conhecimento específico 

07/05/2012 
Afixado nos quadros de aviso do CPqAM, 
Plataforma SIGA e no site do Programa 

Entrevistas, análise de currículo e de 
anteprojeto 

09, 10 e 
11/05/2012 

Nas dependências do CPqAM em horário a 
ser definido e informado na ocasião. 

Resultado final  14/05/2012 
Afixado nos quadros de aviso do CPqAM, 
Plataforma SIGA e no site do Programa 

Prazo para recurso do resultado final 15/05/2012 
Entregue na Secretaria Acadêmica do 
CPqAM até às 16h 

Divulgação do recurso do resultado 
final 

17/05/2012 
Afixado nos quadros de aviso do CPqAM, 
Plataforma SIGA e no site do Programa) 

Matrícula 
21, 22 e 

23/05/2012 
Na Secretaria Acadêmica do CPqAM, das 9h 
às 11h e 14h às 16h 
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Início das aulas Junho de 2012 
Data e horário a serem divulgados pela 
Secretaria Acadêmica 

 
 
Os documentos dos candidatos não classificados ficarão à disposição dos mesmos na Secretaria 
Acadêmica pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após este período serão inutilizados. 

 
Endereço para envio de documentação 
Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ-PE 
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 
Secretaria Acadêmica  
Av. Moraes Rego, s/n Campus da UFPE – Cidade Universitária - Recife-PE – CEP 50.670-420 
 
Informações: 
Fones (81) 2101-2625/2611 Fax (81) 2101-2617  
seac@cpqam.fiocruz.br 
www.cpqam.fiocruz.br 
 
 
CASOS OMISSOS SERÃO DIRIMIDOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO 
INSTITUIDA PELO COLEGIADO DE DOCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO CPqAM .  
 
 
Recife, 11 de março de 2012 
 
Prof. Dr. Wayner Vieira de Souza 
Vice-Direção de Ensino 
CPqAM/FIOCRUZ 
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ANEXO I 
 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/FIOCRUZ 
CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHÃES/CPqAM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 
 

ETIQUETA DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DO MESTRADO PROFISS IONAL 
Nome completo, em letras de forma e sem abreviaturas: 
 
 
E-mail :                                                             
 

Telefone para contato: 
 
 

Área de Concentração: 
Gestão em Saúde 
 
Área Temática: 
 
 
Realizará prova de inglês: 
 
(   ) Sim      (   ) Não 

 
 
Declaro estar ciente que assumo total responsabilid ade pela documentação entregue 
em ENVELOPE LACRADO e que a incorreção na documenta ção entregue implicará na 
NÃO HOMOLOGAÇÃO da inscrição. 
Data:                                               
 

Assinatura do candidato: 
 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(cortar aqui) 

 
 

RECIBO DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DO MESTRADO PROFISSIO NAL 
 

 
Nome completo, em letras de forma e sem abreviaturas: 
 
 
Área de Concentração: 
Gestão em Saúde 
 
Área Temática: 
 
 
Recebi o ENVELOPE LACRADO correspondente à inscriçã o para a seleção de Mestrado 
Profissional do candidato acima identificado. 
Data:                                          Assinatura do funcionário:   
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ANEXO II 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

 
ATENÇÃO: 
 
1- Todos os documentos comprobatórios deverão ser anexados ao currículo, devidamente 
numerados. A numeração dos documentos deverá observar os tópicos de apresentação e a 
seqüência dos mesmos; 
 
Só serão aceitos os currículos que estiverem encadernados, em duas partes:  
 
Parte 1 - A primeira encadernação deverá contemplar os dados de identificação do candidato, 
conforme o modelo que se segue, e os comprovantes do Curso de Graduação (Diploma e 
Histórico Escolar); 
 
Parte 2 - A segunda encadernação deverá seguir o roteiro de elaboração do Currículo, a partir 
da Formação Acadêmica. 
 
Detalhamento das partes: 
 
Parte 1 (1ª Encadernação) 
 
1.1- Dados Pessoais (folha de rosto): 
 
Nome completo: 
Sexo: 
Data e local de nascimento: 
Filiação: 
Endereços: 
Residencial: 
Profissional: 
Telefones: 
E-mails: 
 
1.2- Comprovantes  
 
Identidade: 
CPF: 
Título de eleitor: 
Diploma do Curso de Graduação 
Histórico Escolar de Curso de Graduação 
 
Parte 2 (Currículo Vitae – 2ª encadernação) (folha de rosto – nome do candidato): 

 
1. Formação Acadêmica 

1.1- Monitoria em curso de graduação e/ou de iniciação científica 
1.2- Treinamento após a graduação em saúde pública ou áreas afins 
1.3- Curso de Atualização em Saúde Pública ou áreas afins 
1.4- Curso de Aperfeiçoamento em Saúde Pública ou áreas afins 
1.5- Curso de Especialização em Saúde Pública 
1.6- Curso de especialização em áreas afins da Saúde Pública 
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2. Produção Técnico-Científica 

2.1- Publicação de Artigos em revistas científicas indexadas 
2.2- Publicação de Artigos em revistas científicas não indexadas 
2.3- Autoria de Capítulos de livro 
2.4- Autoria de manuais/normas técnicas/cartilhas institucionais 
2.5- Resumo de trabalhos científicos publicados em anais de congresso 

 
3. Atividades Didáticas 

3.1- Preceptoria de residência 
3.2- Participação em treinamento em serviços na área da Saúde Pública 
3.3- Coordenação de cursos e treinamentos na área de Saúde Pública ou afins 

 
4. Experiência Profissional e atividades administrativas 

4.1- Gerência de Sistemas e Serviços de Saúde (Secretários de Saúde de Estado e 
Municípios; de Regionais de Saúde, e etc) 

4.2- Direção de Áreas e sub-áreas de Saúde Pública em nível central ou regional 
4.3- Gerência de Serviços de Saúde Públicos (Hospitais, Pronto Socorros, UPA, SAE, 

Laboratórios Centrais, CAPS, SAMU, e etc) 
4.4- Gerência de Setores de Serviços de Saúde, Ciência & Tecnologia 
4.5- Coordenação, supervisão ou assessoria de programa ou projetos governamentais 

nas áreas de saúde ou C&T 
4.6- Outras experiências profissionais na área da Saúde Pública e afins 

 
5. Outros títulos 

5.1- Prêmio de natureza acadêmica 
5.2- Aprovação em concurso público  
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ANEXO III 
 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRICULO 
Curso: Mestrado Profissional em Saúde Púbica – Turma 2012 

 Item Pontuação 
Unitária  

Pontuação 
Máxima 

1. Formação acadêmica 
1.1  Monitoria em curso de graduação / Iniciação Científica (mínimo de 1 ano por 

programa) 
5,0 10,0 

1.2  Treinamento após a graduação em Saúde Pública ou áreas afins (mínimo de 
160 horas por treinamento) 

2,0 6,0 

1.3  Curso de Atualização em Saúde Pública ou áreas afins (carga horária mínima 
de 30 horas) 

1,0 4,0 

1.4  Curso de Aperfeiçoamento em Saúde Pública ou áreas afins (carga horária 
mínima de 180 horas) 

3,0 6,0 

1.5  Curso de Especialização em Saúde Pública (carga horária mínima de 360  
horas)   

10,0 10,0 

1.6  Curso de Especialização em área afim da Saúde Pública (carga horária 
mínima de 360 horas)  

8,0 8,0 

Sub-total (máximo).......................... 20,0 
2. Produção técnico-científica    
2.1  Artigo publicado em revista científica indexada 4,0 8,0 
2.2  Artigo publicado em revista científica não indexada  2,0 6,0 
2.3  Autoria de capítulo de livro  3,0 6,0 
2.4  Autoria de manuais/normas técnicas/cartilhas institucionais 2,0 8,0 
2.5  Resumo de trabalhos publicados em anais de congresso  1,0 5,0 

Sub-total (máximo).......................... 15,0 
3. Atividades didáticas  
3.1  Preceptoria de Residência (mínimo de 1 ano de preceptoria) 2,0 6,0 

 3.2  Participação em treinamento em serviço na área da Saúde Pública (mínimo de 
15 horas ministradas p/treinamento) 

1,0 4,0 

3.3 Coordenação de cursos e treinamentos em Saúde Pública ou áreas afins 1,0 4,0 
Sub-total (máximo).......................... 10,0 

4. Experiência profissional e atividades administrativas   
4.1  Gerência de Sistemas de Saúde (Secretário de Saúde de Estado, Municípios, 
de Regionais de Saúde, e etc) (mínimo  de 1 ano)  

10,0 20,0 

4.2Direção de Áreas e Sub-áreas de Saúde Pública em nível central ou regional 7,0 14,0 
4.3 Gerência de Serviços de Saúde Públicos (Hospitais, Pronto Socorros, UPA, 
SAE, Laboratórios Centrais, CAPS, SAMU, e etc) 

5,0 15,0 

4.4  Gerência de setores de Serviços de Saúde, Ciência & Tecnologia (mínimo de 
1 ano)  

3,0 9,0 

4.5  Coordenação, supervisão ou assessoria de programa ou projeto 
governamentais nas áreas de saúde ou C&T 

2,0 6,0 

4.6  Outras experiências profissionais na área da Saúde Pública e afins (mínimo 
de 6 meses)   

1,0 6,0 

Sub-total (máximo).......................... 50,0 
5. Outros títulos   
5.1  Prêmio de natureza acadêmica 2,5 5,0 
5.2  Aprovação em concurso público  2,5 5,0 

Sub-total (máximo).......................... 5,0 
TOTAL 100,0 
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ANEXO IV 

 
FORMULÁRIO PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE TÍTULOS 

Curso: Mestrado Profissional em Saúde Púbica – Turma 2012 
Inscrição Nº ____________________ 

 
OBS: Utilize quantas folhas forem necessárias, respeitando a continuidade da 
numeração dos documentos. Os documentos comprobatórios deverão estar anexados ao 
currículo apresentado, seguindo as orientações de preenchimento. 

 
Nº de             

Ordem 
Título Pontuação 

(Candidato) 
Pontuação 
(Comissão) 

1- Formação acadêmica   
    
    
    
    
    
    
 Sub-total   

2- Produção técnico-científica   
    
    
    
    
    
 Sub-total   

3- Atividades didáticas   
    
    
 Sub-total   

4- Experiência profissional e atividades 
administrativas 

  

    
    
    
    
 Sub-total   

5- Outros títulos   
    
    
 Sub-total   
 TOTAL   
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ANEXO V 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE DISSERTAÇ ÃO 
 

1- Identificação: 
 

Nome do Candidato 

Área Temática 

 
2- Apresentação do Anteprojeto: 
 
Título  
 
Introdução 
 
Justificativa 

 
Objetivos (geral e específicos) 

 
Metodologia do trabalho 

 
Viabilidade do projeto 

 
Cronograma de execução 

 
Referências 

 
 
Formato: Times New Roman 12 

    Espaço 1,5 
    Máximo de 10 páginas incluindo referências. 
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ANEXO VI 

MODELO DE CARTA DE INDICAÇÃO  
– em papel timbrado da instituição de origem – 

 
 
Local e data........................................................ 
 
 
 
AO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO CPqAM/FIOCRUZ-PE 
Coordenação do Curso de Mestrado Profissional em Saúde Pública 
 
Prezados Senhores, 
 
Informamos que __________________________________(nome da instituição na qual 

o candidato trabalha), através do Departamento __________________, indica e 

manifesta o interesse na participação do funcionário(a) _____________________, para 

o Curso de Mestrado Profissional em Saúde Pública – Turma 2012, pois este 

proporcionará ____________________________ (identificar a previsão da instituição 

sobre a aplicabilidade consoante à temática do Curso). 

Caso o funcionário(a) seja selecionado(a), este será liberado para realização do curso 

durante os 24 (vinte e quatro) meses em regime de tempo parcial. 

Estamos cientes, bem como o candidato, de que a instituição promotora do curso não se 

responsabilizará pelas possíveis despesas com passagens e diárias necessárias à 

manutenção do aluno no curso.  

 

 

 
 

Atenciosamente, 

 

 

_____________________________________________ 
(Carimbo e assinatura da autoridade competente, conforme exigências desta Chamada 

Pública) 
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ANEXO VII 
Seleção Mestrado Profissional – Turma 2012 

PEDIDO DE RECURSO 
Nome do candidato: ............................................................. Inscrição Nº: ..................... 

Área temática escolhida:   
[  ] Gestão de Sistemas de Vigilância em Saúde 
[  ] Gestão e Avaliação de Serviços de Saúde  
 
 
Etapa da seleção a qual se refere o pleito:    
[  ] Prova de inglês   [  ] Prova de conhecimento específico [  ] Entrevista, análise de 
anteprojeto e de currículo. 
 
JUSTIFICATIVA: 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
 
Recife, ______/______/2012 
 
Assinatura: ___________________________________________________________ 
 

Página ________ de ________ 
 

CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHÃES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  

Seleção Mestrado Profissional – Turma 2012 
COMPROVANTE DE ENTREGA DE RECURSO 

 
O candidato: _______________________________________, inscrição: ______________ 
entregou recurso contra nota da [  ] Prova de inglês [  ] Prova de conhecimento específico  [  ] 
Entrevista, análise de anteprojeto/currículo. 

Recife, _____/_______/2012 
 

Recebido por: ____________________________Rubrica: _____________________________ 
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ANEXO VIII 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA PROVA DE CONHECIMENTO ES PECÍFICO 

(Mestrado Profissional em Saúde Pública – Turma 2012) 
 
Geral: 
 
1- LIMA, Júlio Cesar França. A Política Nacional de Saúde nos anos 1990 a 2000:  na 
contramão da história? In:  PONTE, Carlos Fidelis; Falleiros, Ialê. Fiocruz, 2010. 
disponível em 
http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Material&Tipo=8&Num=160  
 
2- PAIM, Jairnilson S.; ALMEIDA FILHO, Naomar. Saúde coletiva: uma "nova saúde 
pública" ou campo aberto a novos paradigmas? Revista de saúde pública, São Paulo, 
v. 32, n. 4, p. 299-316, 1998.  
 
3- BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, Alberto. A saúde e seus 
determinantes sociais. Physis, revista de saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 
77-93, 2007. 
 
4- TEIXEIRA, Carmem Fontes. A mudança do modelo de atenção à saúde no SUS: 
desatando nós, criando laços. In: TEIXEIRA, Carmem Fontes; Solla, Jorge Pereira: 
Modelo de atenção à saúde. Promoção, Vigilância e Saúde da Família. Salvador, 
EDUFBA, 2006, p19-58. 
 
Por Área Temática: 
 
A – Gestão de Sistemas de Vigilância em Saúde  
 
1- WALDMAN, Eliseu Alves. A Vigilância como Instrumento de saúde pública. In: 
______. Vigilância em saúde pública. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, USP, 
1998. p. 91-112. (Série Saúde & Cidadania, v. 7). 
 
2- PAIM, Jairnilson Silva. Modelos de atenção e vigilância da saúde. In: 
ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & Saúde. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Medsi, 2003. cap. 19, p. 567-586. 
 
3- TEIXEIRA, Carmem Fontes. Saúde da família, promoção e vigilância: construindo a 
integralidade da atenção à saúde no SUS. In: TEIXEIRA, Carmem Fontes; Solla, Jorge 
Pereira: Modelo de atenção à saúde. Promoção, Vigilância e Saúde da Família. 
Salvador, EDUFBA, 2006, p. 59-83. 
 
B – Gestão e Avaliação de Serviços de Saúde 
 
1- FURTADO, Juarez Pereira. Um método construtivista para a avaliação em saúde. 
Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 165-181, 2001. 
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2- CONTANDRIOPOULOS, André-Pierre et al. A avaliação na área da saúde: 
conceitos e métodos. In: HARTZ, Zulmira Maria de Araújo (Org.). Avaliação em 
saúde: dos modelos conceituais à prática na análise da implantação de programas. Rio 
de Janeiro: Ed. Fiocruz, 1997. p. 29-47. 
 
3- WORTHEN, Blaine R., et al. Avaliação de Programas: concepções e práticas. São 
Paulo, Ed. Gente, 2004. Capítulos 1, 2 e 4. 
 

 


