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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014, 21 DE FEVEREIRO DE 2014  

 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE - EDPOPSUS 

Curso de Educação Popular em Saúde – EdPopSUS  

 

EDITAL PARA SELEÇÃO UNIFICADA DE EDUCANDOS 
 
  
A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/FIOCRUZ), a Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ) e a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da 

Saúde (SGEP/MS), tornam públicas as Normas Gerais para o Processo de Seleção Unificada de 

Educandos para as segunda e terceira chamadas do curso ofertado na modalidade presencial (incluindo 

atividade de campo) e com momentos de conexão virtual, do Programa de Qualificação em Educação 

Popular em Saúde.   

A Primeira Chamada deste programa, até então denominada “oferta”, ocorreu em 01 de outubro de 

2013. 

 
1. OBJETO  

 

Edital para seleção unificada de educandos para a 2ª e 3ª Chamadas do Curso de Educação Popular em 

Saúde ofertado pelo Programa de Qualificação em Educação Popular em Saúde.  

 

2. DO OBJETIVO  

 

Atualizar os profissionais das equipes de Atenção Básica em Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), 

principalmente, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Vigilância em Saúde e de Controle às 

Endemias que, referenciados nos princípios do SUS, desenvolvam práticas educativas de mobilização 

social, promoção da saúde e equidade, tendo como referencial político-pedagógico a Educação Popular 

em Saúde.  

 

3. DO PÚBLICO ESTRATÉGICO E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

 

3.1. PÚBLICO ESTRATÉGICO:  

3.1.1. Prioritariamente os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Controle às Endemias (de 
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Vigilância em Saúde, de Saúde Pública entre outros) que sejam preferencialmente vinculados à 

administração pública direta.  

3.1.2. Profissionais de saúde integrantes da Estratégia de Saúde da Família/Atenção Básica e da 

Vigilância em Saúde.  

 

3.2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

Poderão se inscrever no processo seletivo, profissionais que atuam no âmbito municipal, que possuam 

qualquer nível de formação (fundamental, médio ou superior), completo ou incompleto, que preencham 

os requisitos especificados abaixo relacionados, de acordo com a ordem de prioridade a seguir: 

           3.2.1. Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Controle às Endemias (de Vigilância em 

Saúde, de Saúde Pública entre outros) com vínculo com a administração pública direta;  

3.2.2. Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Controle de Endemias (de Vigilância em 

Saúde, de Saúde Pública entre outros) com demais vínculos empregatícios;  

3.2.3. Demais profissionais que atuam nas equipes de Atenção Básica/Primária em Saúde, e que 

exerçam ou tenham participação em práticas educativas, de mobilização, de promoção da saúde e 

da equidade nos serviços e/ou comunidade na qual trabalha/reside 

3.2.4. Profissional que atue na Atenção Básica/Primária em Saúde, e que exerça ou tenha 

participação em práticas educativas em saúde no serviço e/ou comunidade na qual 

trabalha/reside;  

3.2.5. Demais profissionais implicados com a Atenção Básica/Primária em Saúde. 

 

4. DO NÚMERO E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS  

 

Serão ofertadas 13.806 (treze mil, oitocentas e seis) vagas para educandos dos oito estados e no Distrito 

Federal, conforme determinação da SEGEP do Ministério da Saúde para o programa (Vide Anexo 1). As 

vagas serão preenchidas conforme formação de turma. 

4.1. As vagas deste Edital Unificado serão divididas proporcionalmente em duas convocações, com a 1ª 

Convocação com o período de realização do curso previsto entre 14 de abril  a  12 de maio de 2014 e 2ª 

Convocação com o período de realização do curso previsto entre 19 de maio a 11 de junho de 2014.  

4.2. Os selecionados serão convocados de acordo com a oferta de vagas e a formação das turmas nas 

regiões nas quais se inscreveram, conforme a listagem do Anexo 1. 
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5. DA INSCRIÇÃO  

 

Antes de efetuar o pedido de inscrição, o candidato deverá conhecer todas as regras previstas no 

presente edital e certificar-se de que preencherá todos os requisitos exigidos. Ao efetivar a inscrição, 

o candidato estará declarando automaticamente que leu e aceitou as disposições deste Edital 

Unificado. 

 

5.1.  PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 21 a 28 de fevereiro de 2014. 

5.2. Cada candidato deverá preencher a ficha de inscrição pela internet no endereço eletrônico 

indicado para a região onde será realizado o curso, observando as informações do Anexo 1.  Após 

preenchida a ficha de inscrição, ela deve ser impressa e enviada junto com os documentos exigidos no 

item 6.2 deste Edital e encaminhados para o endereço de postagem do núcleo estadual, segundo 

listagem contida no Anexo 4.   A ficha de inscrição deverá ser preenchida e impressa de acordo com o 

passo a passo para inscrição on line que se encontra no Anexo 5 (continuação). 

5.2.1. É obrigatório o cadastramento de correio eletrônico (e-mail) pessoal não sendo 

permitido o uso de e-mail coletivo para inscrições - ou o uso de um e-mail para duas ou mais 

inscrições.   

5.2.2. O candidato deve se inscrever na região onde deseja realizar o curso, ou seja, onde 

deseja frequentar os encontros presenciais e realizar o trabalho de campo, segundo a lista 

especificada no Anexo 1. 

 
5.3. É obrigatória a indicação de endereço eletrônico (e-mail) individual no formulário de inscrição. 

5.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato a veracidade dos dados no preenchimento das 

informações cadastrais, sob as penas da lei. Informações inconsistentes ou incorretas são passíveis de 

desclassificação. 

5.5. É vedado o pedido de inscrição condicional, extemporâneo, pela via postal, através de fax ou ainda 

via correio eletrônico (e-mail). É considerado pedido de inscrição extemporâneo o efetuado fora do 

prazo estabelecido neste edital para as inscrições.  

5.6. Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado o candidato que usar quaisquer 

documentos ou titulações/experiências de terceiros para realizar a sua inscrição.  

5.7. A postagem ou entrega da referida documentação (subitem 6.2) deve ser efetuada obrigatória e 

rigorosamente dentro do prazo estabelecido (item 5.1), que é o mesmo das inscrições. Documentos 

postados ou entregues fora do prazo não serão analisados. 
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5.8. As Coordenações Estaduais do EdPopSUS, de acordo com a disponibilidade de cada Secretaria 

Municipal ou Estadual de Saúde, poderão colocar, à disposição dos candidatos, computadores para 

realização de inscrições neste Processo Seletivo pela internet. 

5.9. A inscrição é gratuita. 

 

6. DOCUMENTOS EXIGIDOS E SEU ENVIO  

 

Cada candidato deverá encaminhar toda a documentação exigida neste tópico, por via postal 

(recomenda-se Carta Registrada ou SEDEX), para o endereço do Núcleo Estadual de sua residência ou 

conforme o endereço especificado no Anexo 4, no período de 21 a 28 de fevereiro de 2014 (subitem 

5.1). Identificar o envelope com os seguintes dados: Nome, endereço, Região de Saúde/Município de 

atuação, profissão e função.  

  

6.1. A documentação apresentada pelos candidatos não selecionados estará disponível para retirada 

nos Núcleos Estaduais para qual se inscreveu e somente poderá ser devolvida em mãos e aos próprios, 

ou pessoa formalmente autorizada pelos mesmos através de procuração (particular com assinatura com 

firma reconhecida ou pública), no prazo de 03 (três) meses a contar da divulgação do resultado final.  

Depois de decorrido esse prazo os documentos não retirados serão destruídos sem prévia 

comunicação. Os candidatos selecionados para o Cadastro Reserva terão seus documentos 

armazenados no Núcleo Estadual do Programa. 

 

6.2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

6.2.1. Fotocópia, frente e verso, da carteira de identidade em que conste o campo 

NATURALIDADE (não será aceita Carteira Nacional de Habilitação);  

6.2.2. Fotocópia do CPF; (frente e verso) 

6.2.3. Fotocópia da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação aos 

documentos apresentados;  

6.2.4. Carta de Liberação, individual ou coletiva, da Chefia Imediata;  

 6.2.4.1 O candidato que por força maior não apresentar a carta no período de seleção e 

não tendo a enviado com os documentos elencados neste subitem (6.2), deverá 

entregá-la no 1º encontro presencial do curso, sob pena de ter cancelada a sua 

matrícula. 

6.2.5. Comprovante de residência atualizado (luz ou gás ou água ou telefone). Caso o 
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candidato não possua a titularidade dessas contas poderá firmar declaração conforme 

modelo descrito no Anexo 3, devidamente datada e assinada, com cópia do 

comprovante da residência em nome de outro titular;  

6.2.6. Declaração de vínculo e do tempo de serviço. Serão aceitas declarações do órgão no 

qual o candidato estiver em exercício (modelo no Anexo 6).  

6.2.7. Ficha de Inscrição online impressa ou preenchida manualmente (Anexo 5), para as 

regiões discriminadas no Anexo 1.  

6.2.8. A não apresentação dos documentos acima relacionados implicará na eliminação do 

candidato; 

 

7. DA SELEÇÃO  

 

O processo seletivo consistirá na análise dos documentos (apresentados no subitem 6.2).  Cada um dos 

Estados participantes, além do Distrito Federal, constituirá Banca de Seleção para análise dos 

documentos apresentados, conforme critérios a seguir: 

 

7.1. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 

7.1.1. Tempo de Serviço comprovado nas funções elencadas no Item 3, (vide Anexo 6), sendo a 

pontuação equivalente a 1 (um) ponto por ano de serviço.  

 

7.2.  CRITÉRIO DE DESEMPATE  

1. Ordem de prioridade estabelecida no subitem 3.2; 

2. Maior idade. 

 

7.3. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO  

Serão desclassificados os candidatos que não apresentarem qualquer um dos documentos relacionados 

no Item 6.2 deste edital, excetuando-se o subitem 6.2.4, bem como prestarem informações inverídicas 

ou inconsistentes (Anexo 7).  

 7.3.1. A verificação das informações inverídicas ou inconsistentes pode ocorrer a qualquer 

tempo, mesmo durante o curso, não afastando portanto, a possibilidade de eliminação durante ou após 

a execução do mesmo. 
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8. DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO  

 

O resultado provisório (antes dos recursos) será divulgado no site 

http://www6.ensp.fiocruz.br/edpopsus/ a partir das 17 horas do dia 11 de março de 2014. Também 

estarão disponíveis nas Coordenações Estaduais e nos sites das instituições parceiras do Programa. O 

resultado definitivo será divulgado a partir das 18 horas do dia 20 de março de 2014.   

 

9. DOS RECURSOS  

 

9.1. O candidato que desejar interpor recurso referente ao resultado deverá fazê-lo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar do primeiro dia após a publicação, ou seja, da 0 hora do dia 12 de março de 

2014 até 0 hora do dia 16 de março de 2014. 

9.2. Para recorrer o interessado deverá encaminhar o recurso e sua justificativa através do endereço 

eletrônico recursos_edpopsus@ead.fiocruz.br (observando o prazo e horários apontados no subitem 

9.1). No título da mensagem, o candidato deverá identificar o Núcleo Estadual e a região para a qual 

concorre, fazendo constar de maneira inequívoca que está recorrendo do resultado publicado. Recursos 

inconsistentes ou intempestivos serão preliminarmente indeferidos. 

9.3. Só serão analisados os recursos que preencherem os requisitos de admissibilidade (subitens 9.1, 

9.2) e que apresentarem a devida fundamentação. A fundamentação dos recursos que resultarem em 

alteração do resultado do processo seletivo será divulgada no site 

http://www6.ensp.fiocruz.br/edpopsus/. Os recursos serão analisados nos dias úteis subsequentes ao 

término do prazo para envio dos mesmos (item 9.1), até o dia da divulgação do resultado definitivo. 

9.4. Não serão aceitos recursos via postal, via fax ou para qualquer outro endereço eletrônico que não 

seja o disponibilizado para esse fim, ou ainda, fora do prazo do subitem 9.1.  

9.5 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso.  

9.6 Os recursos serão julgados pela Equipe de Coordenação Estadual. 

 

10. DA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA 

 

Somente serão matriculados pela Secretaria Escolar da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 

(EPSJV) os candidatos que forem classificados pelas bancas de seleção, dentro do limite de vagas 

estabelecido por região. 
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11. DO CADASTRO RESERVA  

 

Será formado Cadastro Reserva com todos os classificados que não forem contemplados no limite das 

vagas disponibilizadas por turma, sendo este cadastro equivalente a 30% dos selecionados para cada 

Região.  As listas dos classificados por ordem de classificação para cada convocação serão publicadas no 

site do programa no link http://www6.ensp.fiocruz.br/edpopsus/. 

 

11.1. O candidato que constar na lista do Cadastro Reserva gozará apenas de “perspectiva de chamada” 

conforme a necessidade de ocupação de vagas remanescentes, não vinculando o Programa a qualquer 

obrigatoriedade de chamada além das daqui já previstas. 

11.2. As convocações dos aprovados constantes no Cadastro Reserva serão realizadas conforme as 

seguintes situações: ausência no 1º encontro presencial, desistência por comunicação ou abertura de 

novas vagas pela Organização do Programa; 

 

12. DOS DIREITOS E DEVERES DO MATRICULADO 

 

12.1. DOS DIREITOS 

12.1.1.  Cada Educando terá direito ao recebimento, a título de ajuda de custo para alimentação, na 

forma de cartão magnético ou ticket de papel no valor de R$ 10,00 (dez reais) por encontro presencial, 

perfazendo um total máximo de R$ 40,00 (quarenta reais) para os 04 (quatro) encontros presenciais. Os 

mesmos serão entregues conforme a determinação da Coordenação do Núcleo Estadual do EdPopSUS, 

em consonância com as diretrizes da Coordenação Nacional do EdPopSUS.  

 

12.2 DOS DEVERES 

12.2.1.  Participar do Curso de Educação Popular em Saúde – EdPopSUS com carga horária total de 53 

horas distribuídas assim: pactuação formal de 04 (quatro) encontros presenciais de 08 (oito) horas – 

sendo um encontro por semana – perfazendo um total de 32 (trinta e duas) horas presenciais -, 11 

(onze) horas de acesso a Comunidade Virtual de Aprendizagem (CVA) e 10 (dez) horas de atividades 

de campo orientadas e de elaboração do trabalho final, conforme as instruções fornecidas nos 

encontros presenciais. 

 12.2.2. Os encontros presenciais das Segunda e Terceira Convocações serão realizados em datas a 

serem marcadas pela Coordenação do Programa, sendo informadas no site oficial 

http://www6.ensp.fiocruz.br/edpopsus/. 

http://h
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13. DA CERTIFICAÇÃO 

 

Será conferido certificado de atualização profissional pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 

aos alunos que apresentarem 75% de aproveitamento quanto à presença no curso e a realização das 

atividades, com carga horária de 53 horas.  

  

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

 

14.1. Ao se inscrever nesse processo seletivo o candidato estará reconhecendo sua aceitação das 

normas estabelecidas nesse Edital.  

14.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este processo seletivo público no site oficial do Programa 

http://www6.ensp.fiocruz.br/edpopsus/.  

14.3.   São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu 

endereço eletrônico e postal. 

14.4 O processo seletivo não será alterado por extravio da correspondência ocorrido antes de seu 
recebimento na Coordenação Estadual. Sendo assim, a organização do processo seletivo está isenta de 
responsabilidade pelo extravio da correspondência ocorrido antes de seu recebimento. 

14.5.   Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidos pela Coordenação pedagógica do 

curso.  

14.6. A qualquer tempo poderão ser publicadas retificações ao presente Edital, nos termos da legislação 

vigente. 

14.7. Informações adicionais e dúvidas sobre o processo seletivo unificado poderão ser obtidas pelo 

endereço eletrônico pseletivo_edpopsus@ead.fiocruz.br. 

 

 

Rio de Janeiro, 21 de Fevereiro de 2014. 

 

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – ENSP/FIOCRUZ 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – ESPSJV/FIOCRUZ 

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde – SEGEP/MS 

http://h
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ANEXO 1 
 NÚMERO DE VAGAS POR REGIÃO/MUNICÍPIO E LINK PARA INSCRIÇÃO 

(Item 4) 
 

REGIÕES (item 6) Número de 
vagas 

LINK DE INSCRIÇÃO 

BAHIA 

Camaçari  280 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5888 

Salvador  1126 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5908 

Juazeiro  280 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5913 

Senhor do Bonfim  140 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5918 

Paulo Afonso  140 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5919 

Jacobina  140 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5920 

Irecê  140 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5921 

Ilhéus  140 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5923 

Jequié  280 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5924 

Itabuna  280 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5925 

Valença  140 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5926 

Feira de Santana  280 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5927 

SUBTOTAL/BA 3.366  

CEARÁ 

Fortaleza - SR1 174 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5942 

SRII 106 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5942 

SRIII 160 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5942 

SRIV 104 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5942 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5888
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5888
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5908
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5908
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5913
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5913
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5918
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5918
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5919
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5919
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5920
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5920
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5921
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5921
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5923
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5923
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5924
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5924
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5925
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5925
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5926
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5926
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5927
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5927
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5942
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5942
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5942
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5942
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5942
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5942
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5942
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5942
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SRV 217 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5942 

SRVI 205 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5942 

Região Maracanaú  133 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5950 

Região Caucaia  133 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5957 

Região Horizonte  40 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5959 

Região Sobral  107 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5963 

Caucaia 133 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5957 

Maracanaú 133 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5950 

Horizonte 40 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5959 

Sobral 107 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5963 

SUBTOTAL/CE                                              1.792  

PERNAMBUCO 

Recife - DS1 35 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5922 

Recife - DS2 70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5922 

Recife - DS3 70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5922 

Recife - DS4 35 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5922 

Recife - DS5 35 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5922 

Recife - DS6 70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5922 

Olinda 70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5935 

Jaboatão dos Guararapes e Região (Cabo 

de Santo Agostinho, Ipojuca, Moreno) 
140 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc

umentos.do?pagina=2&codVersao=5940 

Paulista e região (Paulista, Abreu e Lima, 

Itapissuma, Itamaracá, Igarassu, Arassoiaba) 
100 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc

umentos.do?pagina=2&codVersao=5964 

Camaragibe e região (Camaragibe, São 70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5965 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5942
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5942
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5942
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5942
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5950
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5950
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5957
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5957
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5959
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5959
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5963
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5963
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5957
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5957
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5950
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5950
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5959
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5959
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5963
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5963
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5922
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5922
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5922
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5922
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5922
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5922
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5922
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5922
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5922
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5922
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5922
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5922
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5935
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5935
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5940
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5940
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5964
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5964
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5965
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5965
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Lourenço da Mata, Carpina, Lagoa do Itaenga, 
Paudalho) 

João Alfredo e Região (Gloria de Goitá, Feira 

Nova, Nazaré da Mata, João Alfredo, 
Tracunhaém, Vicência) 

35 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5966 

Goiana e Região (Goiana, Condado, Itambé, 

Ferreiros, Camutanga, Itaquitinga, 
Macaparana, Timbaúba, Vicência) 

35 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5967 

 

Escada e Região (Escada, Ipojuca, Cabo de 

Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, 
Primavera) 

35 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5969 

 

Caruaru e Região (Caruaru, Riacho das 

Almas, Toritama, Cumaru, Santa Cruz do 
Capibaribe, Frei Miguelinho, Jataúba, Brejo da 
Madre de Deus, São Caetano, Tacaimbó, Belo 
Jardim, Bezerros, Gravatá, Sairé, Camocim de 
São Felix, São José do Belmonte, Agrestina, 
Bonito, Altinho, Cupira, Barra de Guabiraba, 
Pombos, Vitória de Santo Antão, Surubim, 
Vertentes, Salgadinho, Taquaritinga do Norte, 
e outros) 

70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5971 

 

Garanhuns e Região (Itaiba, Tupanatinga, 

Paranatama, Caetés, Jupi, Jucati, Saloá, 
Capoeira, Iati, Águas Belas, Bom Conselho 
Terezinha, Brejão, Lagoa do Ouro, Correntes, 
Palmerina, São João, Lajedo, Cachoeirinha, 
Canhotinho, Angelim, Calçado, Jurema, 
Ibirajuba, São Bento do Una, Quipapá, Lagoa 
dos Gatos, São Benedito do Sul, Maraial, 
Jaqueira, Catende, Xexéu e outros) 

70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5972 

 

Arcoverde e Região (Floresta, Petrolândia, 

Tacaratu, Jatobá, Inajá, Ibimirim, Manari, 
Itaiba, Buique, Sertânia, Pedra, Pesqueira, 
Poção, Sanharó, Custódia, Flores, Fátima, 
Carnaíba, Iguaraci, Betânia, Serra Talhada, 
Salgueiro, Venturosa, Alagoinha, e outros) 

35 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5973 

 

Afogados da Ingazeira e Região (Afogados 

da Ingazeira, Quixabá, Solidão, Tabira, Santa 
Terezinha, Brejinho, Itapetim, São José do 
Egito, Tuparetama, Ingazeira, Iguaraci, Triunfo, 
Flores, Fátima, Calumbi, Custódia, Serra 
Talhada, Salgueiro, São José do Belmonte,  e 
outros) 

35 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5974 

 

Petrolina e Região (Lagoa Grande, Afranio, 

Dormente, Santa Maria da Boa Vista, Santa 

70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5975 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5966
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5966
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5967
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5967
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5969
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5969
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5971
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5971
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5972
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5972
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5973
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5973
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5974
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5974
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5975
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5975
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Cruz, Orocó, Cabrobó, Terra Nova, Ouricuri, 
Parnamirim, Belém do São Francisco, Floresta, 
Carnaubeira da Penha, Itacuruba, e outros) 

 

SUBTOTAL/PE 1.080  

PIAUI 

 Planície Litorânea (Parnaíba) 60 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5909 

Cocais (Piripiri) 60 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5911 

Carnaubais (Campo Maior) 30 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5912 

Entre Rios (Teresina) 150 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5914 

Vale do Sambito (Valença) 60 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5915 

Vale do Rio Guaribas (Picos) 60 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5916 

Vale do Canidé (Oeiras) 30 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5917 

Serra da Capivara (São Raimundo Nonato) 30 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5928 

Vale dos Rios Piauí e Itaueiras (Floriano) 30 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5929 

Tabuleiros do Alto Parnaíba (Uruçuí) 60 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5930 

Chapada das Mangabeiras (Bom Jesus)  60 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5931 

SUBTOTAL/PI 630  

DISTRITO FEDERAL 

Itapoã 40 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5968 

Paranoá 38 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5970 

Recanto das Emas 34 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5976 

Riacho Fundo II 29 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5977 

Sobradinho 29 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5978 

São Sebastião 35 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5980 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5909
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5909
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5911
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5911
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5912
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5912
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5914
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5914
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5915
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5915
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5916
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5916
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5917
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5917
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5928
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5928
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5929
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5929
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5930
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5930
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5931
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5931
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5968
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5968
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5970
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5970
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5976
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5976
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5977
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5977
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5978
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5978
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5980
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5980
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Taguatinga 28 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5981 

Águas Claras 4 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5982 

Riacho Fundo I 6 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5983 

Park Way 2 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5984 

Ceilândia 78 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5985 

Brazlândia 35 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5986 

Guará 33 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5987 

Samambaia 76 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5988 

Planaltina 66 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5989 

Gama 37 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5990 

SUBTOTAL/DF 570  

RIO DE JANEIRO 

Centro-Sul  (Areal, Com Levy Gasparian, Eng. 

Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, 
Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, 
Sapucaia, Três Rios, Vassouras) 

70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5941 

 

 Médio Paraíba (Barra do Piraí, Barra Mansa, 

Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, 
Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, 
Volta Redonda) 

70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5944 

 

Metropolitana I  (Belford Roxo, Duque de 

Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, 
Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João 
do Meriti, Seropédica, Rio de Janeiro) 

490 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5945 

 

Metropolitana II (Itaboraí, Maricá, Niterói, 

Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim, Tanguá) 
210 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc

umentos.do?pagina=2&codVersao=5946 

 Serrana (Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu 
Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, 
Guapimirim, Macuco, Nova Friburgo, 
Petrópolis, Santa Maria Madalena, S. José Vale 
do Rio Preto, São Sebastião do Alto, 
Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Moraes) 

70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5947 

 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5981
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5981
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5982
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5982
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5983
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5983
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5984
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5984
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5985
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5985
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5986
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5986
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5987
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5987
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5988
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5988
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5989
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5989
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5990
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5990
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5941
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5941
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5944
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5944
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5945
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5945
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5946
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5946
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5947
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5947
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Baixada Litorânea (Araruama, Armação de 

Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de 
Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São 
Pedro D’Aldeia, Saquarema) 

70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5948 

 

Noroeste (Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, 

Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, 
Itaperuna, Lage de Muriaé, Miracema 
Natividade, Porciúncula, Santo Antonio de 
Pádua, São José de Ubá, Varre-e-Sai) 

70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5949 

 

Norte (Campos, Carapebus, Conceição de 

Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, S. 
Francisco de Itabapoana, São João da Barra.) 

70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=6089 

 

Baia da Ilha Grande 70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=6090 

SUBTOTAL/RJ     1.050  

RIO GRANDE DO SUL 

Metropolitana  210 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5952 

Sul  130 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5953 

Missioneira  130 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5951 

Norte  130 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5954 

SUBTOTAL/RS 600  

SÃO PAULO 

RRAS-6-SP - capital  1620 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5955 

RRAS-1- ABC  611 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5956 

RRAS-2 - Alto Tietê  312 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5958 

RRAS-3- Franco da Rocha  228 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5960 

RRAS-4- Mananciais  329 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5961 

RRAS-5- Rota dos Bandeirantes  730 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5962 

SUBTOTAL/SP 3.830  
 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5948
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5948
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5949
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5949
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=6089
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=6089
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=6090
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=6090
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5952
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5952
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5953
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5953
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5951
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5951
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5954
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5954
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5955
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5955
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5956
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5956
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5958
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5958
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5960
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5960
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5961
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5961
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5962
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5962
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SERGIPE 

Aracaju  334 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5932 

Lagarto  140 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5933 

Nossa Senhora do Socorro  134 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5934 

Propriá  70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5936 

Estância  70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5937 

Itabaiana  70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5938 

Nossa Senhora da Glória  70 http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/doc
umentos.do?pagina=2&codVersao=5939 

SUBTOTAL/SE 888  

TOTAL GERAL    13.806 

 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5932
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5932
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5933
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5933
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5934
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5934
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5936
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5936
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5937
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5937
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5938
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5938
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5939
http://www.sigaeps.fiocruz.br/portal/inscricao/documentos.do?pagina=2&codVersao=5939
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ANEXO 2 

(subitem 6.2.4) 
 

Carta de liberação de chefia imediata 

 

Declaramos, para fins de atendimento às exigências do Edital n° 01/2014, que o profissional 

__________________________________________________, matrícula nº 

__________________________, que exerce a função de 

_______________________________________________ _______________, neste município desde 

_____ de ____________ de _______, está liberado de suas funções laborais para participar e realizar as 

atividades previstas no Curso de Educação Popular em Saúde - EdPopSUS, com carga horária total de 53 

horas distribuídas assim: pactuação formal de 04 (quatro) encontros presenciais de 08 (oito) horas – 

sendo um encontro por semana – perfazendo um total de 32 (trinta e duas) horas presenciais -, 11 

(onze) horas de acesso a Comunidade Virtual de Aprendizagem (CVA) e 10 (dez) horas de atividades de 

campo orientadas e de elaboração do trabalho final, conforme as instruções fornecidas nos encontros 

presenciais; 

O mesmo encontra-se vinculado a _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________(instituiç

ão a que o profissional está vinculado. Ex.: Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal, 

Fundação, Cooperativa, etc.) por meio de 

_____________________________________________________________________________. 

(instrumento que legaliza o vínculo do profissional. Ex.: Concurso Público, Seleção Pública – CLT, 

Contrato de temporário de prestação de serviço, etc.). 

(Município), _____ de __________ de 2014 

 

(Assinatura) 

(Função) 

(constando o nome e matrícula da chefia imediata, da instituição ao qual o candidato está vinculado). 

Obs: O documento deve ser elaborado em papel timbrado e assinado pelo do diretor do 
departamento, do responsável pelo serviço. 
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ANEXO 3 

(subitem 6.2.5) 

Declaração de local de Residência 
 
 
 
 

Eu,_________________________________________________________________, CPF no 

____________________________, DECLARO para os devidos fins de atendimento às exigências 

do presente edital, estar ciente das responsabilidades e das penas da lei que estou residindo no 

endereço: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________, há ____________ (tempo em que reside neste 

local). 

 

Assinatura do Declarante 
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ANEXO 4 (subitem 5.2 e  item 6) 

ENDEREÇOS PARA POSTAGEM DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

ESTADOS E 

DISTRITO FEDERAL 
RESPONSÁVEL 
ENDEREÇO DE POSTAGEM 

BAHIA  Renivaldo Freitas dos Santos  
Escola de Formação Técnica em Saúde Professor Jorge Novis – FTS/SUPERH/SESAB - Avenida 

Cardeal da Silva, nº 1339 – Federação / Salvador/BA - CEP: 40231-305  

CEARÁ  Maria Rocineide Ferreira da Silva  
FIOCRUZ - Ceará: Avenida Santos Dumont nº 5753 sala 1303 Torre Saúde do Hospital São Mateus - 
Fortaleza/CE - CEP 60.180-900  
Tel.(79) 3205-6420 

DISTRITO 
FEDERAL  

Sandra Jardeny Moito Aguiar  
Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde - Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN, s/nº Parque Rural 

(antigo prédio da Câmara Legislativa do DF) Bloco A, térreo, sala 29. CEP 70.770-200  

PERNAMBUCO  Paulette Cavalcanti de Albuquerque  
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães - Fiocruz Pernambuco 
Departamento de Saúde Coletiva  
Avenida Moraes Rego, s/nº Cidade Universitária 3º andar, Sala 2 (Sala de Estudos em Grupo)- 

Recife/PE -  CEP: 50040-010  

PIAUÍ  Gláucia Antonia Viana de Azevedo  
Ministério da Educação Universidade Federal do Piauí - Campus Universitário Ministro Petrônio 

Portela, Departamento de Enfermagem. Bloco Sg-11 - Bairro Ininga -Teresina/PI - CEP: 64049-550  

RIO DE JANEIRO 
 

Marcio Villard, contatos e informações: hillard@bol.com.br ou vivendorj2012@gmail.com   
Farmanguinhos - Planta Piloto - Rua Sizenando Nabuco, n. 100, Planta Piloto, sala 2 - Manguinhos. 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21041-250. 
A/C Silvia da Silva Oliveira -Tels: 99694-3727/ 99252-0028. 

RIO GRANDE 
DO SUL  

Jorge Senna  
Avenida Ipiranga nº 6311 Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Secretaria Acadêmica – ESP Bairro 

Partenon - Porto Alegre/RS - CEP: 90610-001 

 
SÃO PAULO  

 
Salete Valesan Camba  

 
SÃO PAULO - capital  
 

Curso EDPOPSUS  - A/C Orlando S. Viana; 
Rua Gomes de Carvalho, 250 - Vila 
Olímpia - São Paulo, SP - CEP: 04547-001 

http://h
http://h
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Região metropolitana 
RRAS-1- ABC 
RRAS-2 - Alto Tietê 
RRAS-3- Franco da Rocha 
RRAS-4- Mananciais 
RRAS-5- Rota dos 
Bandeirantes 

Curso EDPOPSUS 
A/C Lizeth Acquisti 
Rua Silveira Martins, n. 131, conjunto 21 
Praça da Sé, São Paulo- SP 
CEP: 01019-000 

SERGIPE  Jeilson Santos de Assunção  
Funesa, FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE 
Avenida Mamede Paes Mendonça, nº 629, Bairro Centro, CEP 49010-620 - Aracaju – Sergipe - Aos 

cuidados da Coordenação de Educação Permanente - Lavínia Aragão Trigo de Loureiro 
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ANEXO 5  (subitens 5.2 e 6.2.7 )   
MODELO DA FICHA DE INSCRIÇÃO E PASSO A PASSO PARA A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO ON LINE 
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ANEXO 5 (Continuação - subitem 5.2)   

 

Passo a passo para a realização da inscrição on line 
 

  
1ª aba (Identificação) – Preenchimento do país e CPF (clicar em iniciar a inscrição) - item 
obrigatório. Sem este não será possível iniciar a inscrição; 
 

2ª aba (Dados Pessoais) – Preenchimento dos campos obrigatórios (clicar em avançar) - o 
endereço eletrônico (e-mail) também é item obrigatório, ele não impedirá o processo de 
inscrição, mas se não informar o endereço eletrônico, o candidato estará eliminado; 
 

3ª aba (Endereços) – Preenchimento dos campos obrigatórios (clicar em avançar); 
 

4ª aba (Dados Profissionais) – Não é obrigatório o preenchimento, mas é bom que seja feito 
(clicar em avançar); 
 

5ª aba (Formação) – Clicar em incluir um novo item (abrirá uma nova janela), preencher todos 
itens, principalmente os campos obrigatórios (clicar em avançar).  
 

6ª aba (Inscrição/conclusão) – existem 3 possibilidades 

a) clicar em e-mail – o candidato receberá o nº de inscrição no e mail cadastrado 

b) clicar em formulário – abrirá uma nova janela, para imprimir ou salvar o formulário de 
inscrição; 
c) clicar em encerrar a sessão e constarão os dados no sistema. 
  
Como pode acontecer de muitos não terem como imprimir, os candidatos poderão acessar o 
sistema e imprimir. 
  
Para que o aluno consiga finalizar (completar) a inscrição pelo SIGAEPS  no curso de Atualização 
Profissional em Educação Popular em Saúde  é necessário que preencha todas as informações 
obrigatórias (*) em todas as abas. 
  
Caso apareça a palavra “null”, significa que a inscrição está incompleta e, geralmente isto 
acontece por estar faltando preencher a aba  de “formação”. 
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ANEXO 6 

(subitens 6.2.6 e 11.1.1) 

 

Declaração de Tipo de Vínculo e Tempo de Serviço 
 

 

 

Declaramos, para fins de atendimento às exigências do Edital n° 01/2014, que a(o) profissional 

_____________________________________________________________________, matrícula 

nº _____________________________, exerce a função de ____________________________ 

____________________________, neste município desde _____ de ____________ de _______. 

O mesmo encontra-se vinculado a _____________________________________ 

______________________________________ (instituição a que o profissional está vinculado. 

Ex.: Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal, Fundação, Cooperativa, etc.) por meio 

de ____________________________________ _________________________________ 

(instrumento que legaliza o vínculo do profissional. Ex.: Concurso Público, Seleção Pública – 

CLT, Contrato de temporário de prestação de serviço, etc.). 

 

 

 

(Município), _____ de __________ de 2014 

 

 

(Assinatura) 

(Função) 

 

Obs: O documento deve ser elaborado em papel timbrado. 
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ANEXO 7 

(Subitens 7.1 e 7.3) 

CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PERFIL DO CANDIDATO 

 

DESCLASSIFICAÇÃO 

(Item 7.3) 

Serão desclassificados os candidatos 

que não apresentarem qualquer um 

dos documentos relacionados no 

Item 8.2 deste edital, bem como 

prestarem informações inverídicas 

ou inconsistentes.  

Faltou documento? 

(     ) Sim   (    ) Não 

Qual? Indicar item do edital: 

________________________ 

Eliminado: 

(     ) Sim   (    ) Não 

 

 

 

ITEM DO EDITAL CRITÉRIOS Período/item 

Edital/Pontos 

7.1 Tempo de Serviço comprovado nas 

funções elencadas no Item 3, levando-se 

em consideração a prioridade 

estabelecida nos subitens 3.1 e 3.2 

subsequentemente.  

01 (um) ponto para cada 

ano trabalhado ou 

vinculado às atividades 

elencadas nos subitens 

mencionados. 

7.2 DESEMPATE 

 

Ordem definida no item 3.2 (    ) 

Maior idade (    )  

Idade candidato: ______ 

Idade do paradigma: ______ 

 

 

 


