Edital de Seleção do V Curso de Especialização em Direito Sanitário
Edital nº. 001/ 2011
A Diretoria Regional da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz Brasília torna público o edital
para o Processo Seletivo do V Curso de Especialização em Direito Sanitário referendado
pela Coordenação de Programas e Projetos Estratégicos no dia 21/2/2011 que será
realizado conforme as condições constantes neste Edital.
1.Número de Vagas : 30 vagas
2.Público : Profissionais detentores de nível superior, com interesse no tema do curso.
3.Inscrição
3.1 Período: 28 de fevereiro a 22 de março de 2011
3.2 Documentação:
- Formulário de inscrição devidamente preenchido
- Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão da Graduação ou outro de maior grau
(frente e verso);
- Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação, ou outro de maior grau (frente e
verso);
- Curriculum Vitae;
- Cópia da Carteira de Identidade (frente e verso);
- Cópia do CPF;
- Cópia do passaporte com visto de permanência ou de estudante no Brasil (para
estrangeiros);
- 2 fotos 3x4;
-Carta de Intenções contendo as seguintes informações:
(A carta deverá conter, no máximo, 3 laudas, digitadas em times new roman,
tamanho 12, espaço 1,5.)
 Trajetória profissional e perspectivas futuras;
 Razões pelas quais deseja fazer a Especialização em Direito Sanitário;
 Compromissos profissionais, ou não, assumidos;
 Tempo disponível para dedicação ao curso.

Observações
 A inscrição poderá ser feita via postal, exclusivamente via SEDEX, contanto
que a postagem ocorra até a data limite do prazo de inscrição e contenha a
documentação completa exigida. A exigência do SEDEX é para garantir a entrega
da documentação dentro de um prazo hábil para a inclusão da inscrição.
A correspondência deverá ser encaminhada para:
Fundação Oswaldo Cruz Brasília
Programa de Direito Sanitário – PRODISA
Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro,Gleba A, SC 4
CAIXA POSTAL 04311
CEP: 70910-900
Brasília – DF
 Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, inscrições com documentação
incompleta.
A entrega da documentação será feita, juntamente com o formulário da
inscrição, na Secretaria Acadêmica da Fiocruz Brasília.
Os candidatos são responsáveis pela legibilidade das cópias dos documentos
apresentados.
A documentação apresentada pelos candidatos selecionados não será devolvida.
A documentação apresentada pelos candidatos não-selecionados poderá ser
recuperada na Secretaria Acadêmica da FIOCRUZ BRASILIA no período de
uma semana após a divulgação do resultado final da seleção e até no máximo 30
(trinta) dias, após os quais serão destruídos.
 Ao inscrever-se na seleção, o candidato estará reconhecendo a sua aceitação das
normas estabelecidas neste Edital.
 As inscrições poderão ser feitas por procuração particular.
4. Processo Seletivo
O processo de seleção constituir-se-á das seguintes etapas eliminatórias.
Primeira Etapa: Prova escrita de interpretação de texto em língua portuguesa e
redação sobre tema relevante para o Direito Sanitário aplicada na sede da Fiocruz
Brasília. (vide tabela de eventos)
Considerar-se-á aprovado nesta etapa o candidato que receber nota igual ou maior
que 6,0 (seis).

Segunda Etapa: Avaliação do Curriculum vitae, do Histórico Escolar e da Carta de
Intenções.
Os critérios para esta etapa são:
1)

a qualidade da trajetória acadêmica individual, em especial as menções
existentes no histórico escolar e os trabalhos produzidos e publicados;
potencial de crescimento acadêmico do candidato;
capacidade de multiplicação dos conhecimentos pelo candidato, em
seu ambiente profissional;
Possibilidade de maior tempo de dedicação ao curso.

2)
3)
4)

Considerar-se-á aprovado nesta etapa o candidato que receber nota igual ou maior que
6,0 (seis).
Terceira Etapa: Entrevista individual que verificará a aptidão do candidato para o
curso e complementar as informações das etapas anteriores. A nota final desta terceira
etapa será a resultante da soma das notas finais atribuídas pelo examinador ao
candidato, dividida pelo número de examinadores.
Observações
 Não caberá recurso à Comissão de Seleção sob qualquer pretexto de nenhuma
das etapas.
 Os resultados de cada etapa serão disponibilizados no site da Fiocruz Brasília
www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br. Não serão fornecidos resultados por telefone.
5.Matrícula
5.1 Período: 7 a 11 de abril de 2011
5.2 Documentação:
- Ficha de matrícula retirada na Secretaria Acadêmica e devidamente preenchida.
- Documento de anuência da chefia liberando o candidato para realizar o curso, caso se
aplique.
Observação
 Pode ser preenchida pessoalmente ou por procurador devidamente habilitado.
6.Local e Horário de Atendimento ao Público
Fundação Oswaldo Cruz Brasília
Secretaria Acadêmica
Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro,Gleba A, SC 4
CEP: 70910-900
Brasília – DF

8h30 às 12h e 14h30 às 18h (exceto aos sábados, domingos e feriados)
Informações:
Tel: (61)

3329 45 91
3329 47 44
Email: prodisa@fiocruz.br
7.Cronograma
Evento
Inscrições
1ª Etapa
Prova Escrita
Publicação do resultado
2ª Etapa
Análise de Currículo e Carta
de Intenções
Publicação do resultado
3ª Etapa
Entrevistas

Data
28 de fevereiro até 22 de março de 2011

Resultado Final

7 de abril a partir das 12 horas

Matrícula

7 a 11 de abril

26 de março das 9h às 12h
30 de março a partir das 18 horas
31 de março
1º de abril a partir das 18 horas
4, 5 e 6 de abril

8. Carga Horária do Curso
Carga horária total: 476 h
Carga horária em Sala de Aula: 376 h
Carga horária para Monografia: 100 h
9. Período do Curso
As aulas iniciarão no dia 14 de abril e terminarão no dia 2 de dezembro de 2011 e serão
ministradas às quintas e sextas-feiras (manhã e tarde) e sábado (manhã), conforme
calendário de aulas (Anexo 1).
No dia 13 de abril haverá a realização de workshop do curso, entre 14h30 e 17 horas,
com presença obrigatória.
10.Titulação
O aluno que concluir todas as etapas do processo de avaliação do Curso fará jus ao
título de Especialista em Direito Sanitário, reconhecido pelo MEC.
11. Das Disposições Finais
Casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção do Curso.

Anexo 1 – Calendário de aulas do V Curso de Especialização em Direito
Sanitário

MÊS
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

CALENDÁRIO DE AULAS
DIAS DE AULAS
13, 14, 15, 16, 28, 29 e 30
5, 6, 7, 19, 20, 21, 26, 27 e 28
9, 10, 11, 16, 17, 18 e 30
1, 2, 14, 15 e 16
4, 5, 6, 18, 19 e 20
1, 2, 3, 15, 16 e 17
6, 7, 8, 20, 21 e 22
10, 11, 12, 24, 25 e 26
1e2

