
 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA – Nº 07/2019 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE  

A Fundação Oswaldo Cruz Brasília abre esta chamada pública para seleção de candidatos 

(as) para o Curso de Aperfeiçoamento em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), na 

modalidade a distância, voltado aos profissionais concluintes aprovados em qualquer uma 

das duas edições (I e II) do Curso de Atualização em ATS, ofertado previamente. O curso 

foi desenvolvido por meio de cooperação técnica estabelecida entre Fiocruz Brasília e 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e elaborado pelo Programa de Evidências 

para Políticas e Tecnologias de Saúde (PEPTS) em parceria com o Núcleo de Educação a 

Distância da Escola Fiocruz de Governo (NEAD-EFG).  

 

1. DA APRESENTAÇÃO 

O campo da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) visa o estudo sistemático e 

transparente das implicações clínicas, econômicas, sociais, ambientais e éticas na utilização 

das tecnologias em saúde visando apoiar o processo de tomada de decisão. O curso de 

Aperfeiçoamento em ATS disporá de 100 vagas e tem carga horária total de 180h. Este 

curso faz parte de uma proposta de formação em trilhas e será ofertado aos concluintes 

aprovados em qualquer uma das duas edições do Curso de Atualização em ATS 

administrados previamente. O objetivo é proporcionar a continuidade na capacitação dos 

profissionais interessados em aprofundar seus conhecimentos. O Aperfeiçoamento em ATS 

será ofertado na modalidade a distância (EaD), com tutoria no desenvolvimento dos módulos 

e na elaboração do trabalho de conclusão do curso. Ao término do curso o participante terá 

a competência para elaborar um protocolo de Parecer Técnico Científico (PTC) usando a 

capacidade de buscar evidências de eficácia e segurança de tecnologias em saúde, avaliar 

criticamente e elaborar um protocolo para desenvolver um PTC. 

 

 



 

 

DOS OBJETIVOS 

GERAL: Capacitar profissionais de saúde e áreas afins no campo da estatística, matemática, 

economia, ciências sociais que tenham interesse no campo da saúde, bem como da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, na busca e análise crítica de evidências para a elaboração 

de um protocolo de Parecer Técnico Científico (PTC) para subsidiar as tomadas de decisões 

no âmbito do SUS. 

 

ESPECÍFICOS: 

● Fortalecer a capacidade técnica para a avaliação de eficácia, segurança e efetividade de 

produtos e serviços e suas repercussões para o SUS bem como a capacidade técnica 

para a avaliação das fases do ciclo de vida das tecnologias em saúde; 

● Conhecer por meio da avaliação de tecnologias em saúde, formas de aprimorar avaliação 

técnica em processos finalísticos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (tais como 

registro, fiscalização, monitoramento, regulamentação etc);  

● Identificar pareceres, notas técnicas e informativas adequadas para registrar a análise 

técnica conforme a necessidade de informação requerida; 

● Desenvolver um protocolo de Parecer Técnico Científico (PTC) com temas das 

respectivas áreas técnicas dos participantes do curso como trabalho de conclusão de 

curso.  

 

2. ESTRUTURA CURRICULAR  

MÓDULOS TÍTULO DA AULA 

Módulo C  

Elaboração de um 

Parecer Técnico-

Científico (PTC)  

AULA C1 

Características e usos de um Parecer Técnico Científico (PTC) 

AULA C2 

Estrutura e elaboração de um Parecer Técnico Científico (PTC)  

Módulo D 

Epidemiologia Analítica: 

delineamentos úteis 

para ATS 

AULA D3 

Introdução aos estudos epidemiológicos e analíticos 

AULA D4-A 

Medidas em Saúde - Parte 1: Classificação e medidas de ocorrência 



 

 

AULA D4-B 

Medidas em Saúde - Parte 2: Associação, impacto e acurácia diagnóstica 

AULA D5 

Ensaio Clínico Randomizado (ECR) 

AULA D6 

Delineamentos de Estudos Epidemiológicos: Coorte, Caso-Controle e 

Transversal 

Módulo E 

Introdução à Revisão 

Sistemática da literatura 

e metanálise 

AULA E7 

Revisão Sistemática (RS) 

AULA E8 

AMSTAR - Ferramentas de avaliação crítica de revisões sistemáticas 

AULA E9 

Metanálise – Elaboração e Interpretação 

Módulo F 

Ferramentas de 

avaliação crítica dos 

estudos úteis em ATS 

 

AULA F10 

ROBINS-I e Newcastle-Ottawa - Avaliação de estudos primários não 

randomizados 

AULA F11 

QUADAS 2 - Avaliação de estudos de acurácia diagnóstica 

AULA F12 

ROBIS - Avaliação de risco de viés em revisões sistemáticas 

AULA F13 

GRADE - Avaliação da qualidade das evidências  

AULA F14 

ROB 1 - Avaliação de ensaios clínicos randomizados 

 

3. DA CLIENTELA 

Esta chamada pública está destinada aos profissionais concluintes e aprovados em uma das 

duas edições (I e II) do Curso de Atualização em ATS, ofertado previamente. Esses 

profissionais serão informados sobre a chamada pública por meio do correio eletrônico e 

pelos meios de divulgação da Fiocruz Brasília, convidados a submeter sua candidatura 



 

 

conforme orientação da chamada. Também poderão acessar a chamada pelo site da Escola 

Fiocruz de Governo da Fiocruz Brasília.  

 

4. DO NÚMERO DE VAGAS 

O curso oferece até 100 (cem) vagas. 

 

5. DA ESTRUTURA, REGIME E DURAÇÃO 

Início: 13/08/2019  

Término: 16/12/2019  

Carga Horária total: 180h  

● Duração: O curso terá uma duração aproximada de 15 semanas para apreensão dos 

conteúdos, considerando uma semana de estudo por aula. Total = 14 + 1 (aula D4 

dividida em 2, parte A e parte B). Adicionalmente, 1 semana = completar atividades, 1 

semana = entrega do trabalho final, 1 semana = divulgação de resultado final; 

● Tutoria: será realizada ao longo do curso para resolver dúvidas dos conteúdos e orientar 

a produção e entrega do trabalho final, definido como um protocolo de parecer técnico 

científico. Serão assignados de 20 a 25 participantes por tutor. A seleção e treinamento 

dos tutores estará a cargo da coordenação. Preferivelmente, haverá um responsável pelo 

monitoramento e supervisão dos tutores; 

● Abertura das aulas: a abertura das aulas será gradual, pois será realizado 

acompanhando o cronograma estabelecido no início do curso e previamente informado 

ao participante no guia do estudante. Uma vez aberta, as aulas permanecerão acessíveis 

ao longo do curso para revisão, consulta e/ou fixação de conteúdos por parte dos 

participantes; 

● Trabalho final: o trabalho final será individual e deverá ser postado no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) do curso. Espera-se a entrega de um protocolo de Parecer 

Técnico-Científico (PTC). 

● Dinâmica de trabalho: Ao final de cada aula ficam disponíveis três exercícios de fixação 

de conteúdo. Ao final de cada módulo haverá questionário de avaliação de aprendizagem 

e também, a abertura de tarefas, as quais o participante construirá gradualmente o 

protocolo de parecer técnico científico. Tutores acompanharão as atividades dos fóruns 

de discussão e as tarefas que irão resultar no protocolo de PTC.  

 

 



 

 

6. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

As datas de realização das inscrições e demais etapas do processo seletivo, constam do 

quadro a seguir: 

 

Data Evento 

16/07/2019 Lançamento da Chamada Pública (Edital) 

22/07/2019 

Início das inscrições online no site: 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/aperfeicoamento-em-

avaliacao-de-tecnologias-em-saude/ 

05/08/2019 (até às 

18h) 

Encerramento das inscrições online no site: 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/aperfeicoamento-em-

avaliacao-de-tecnologias-em-saude/ 

06 a 08/08/2019 Seleção dos candidatos 

09/08/2019 Publicação do resultado - selecionados 

13/08/2019 Início do curso 

16/12/2019 Término do curso 

 

7. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

● O período de inscrições é de 22 de julho a 05 de agosto de 2019; 

● A inscrição no processo seletivo dar-se nas seguintes fases: inscrição online e upload da 

documentação necessária (certificado de conclusão de curso de ensino superior e de 

atualização de ATS, currículo plataforma lattes, CPF e identidade); 

● Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas no site da Fiocruz 

Brasília (https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/aperfeicoamento-em-avaliacao-de-

tecnologias-em-saude/); 

● Só serão consideradas as solicitações enviadas através do endereço eletrônico 

disponibilizado. 

 

 

 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/aperfeicoamento-em-avaliacao-de-tecnologias-em-saude/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/aperfeicoamento-em-avaliacao-de-tecnologias-em-saude/


 

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

● Ficha de inscrição online, disponível através do endereço eletrônico: 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/aperfeicoamento-em-avaliacao-de-tecnologias-em-

saude/ 

 

● Upload da seguinte documentação: certificado de conclusão de curso de ensino 

superior e de atualização, currículo plataforma lattes, CPF e identidade (frente e verso).  

São considerados documentos oficiais de identidades as carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas Polícias Militares, pelos órgãos Fiscalizadores de 

exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.), Carteira de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CRM, CRP. Etc.), Certificado Militar, Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) com foto, Passaporte, Carteiras expedidas por órgão público que por Lei Federal valem como 

identidade. 

● O candidato precisará declarar ter disponibilidade para realização do curso através de 

um campo disponível na Ficha de Inscrição. 

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

● Após a publicação do resultado, os selecionados serão matriculados automaticamente 

na plataforma web e poderão iniciar o curso a partir do dia 13 de agosto de 2019. 

 

10. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

● Inscrição por meio da ficha de inscrição; 

● Análise da documentação solicitada (a seleção dos candidatos obedecerá aos critérios 

estabelecidos no item 12). 

 

11. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

● Possuir certificado de conclusão de ensino superior na área da saúde ou áreas afins; 

● Ser egresso aprovado do Curso de Atualização em Avaliação de Tecnologias em Saúde, 

ofertado pela Fiocruz Brasília; 

● Atuação profissional relacionada com a área de ATS; 

● Atuar em Instituição pública ou Organização Não Governamental (ONG), 

preferencialmente aquelas instituições membros da Rede Brasileira de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde – REBRATS ou da Rede Distrital de Avaliação de Políticas e 

Tecnologias em Saúde (ReDAPTS); 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/aperfeicoamento-em-avaliacao-de-tecnologias-em-saude/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/aperfeicoamento-em-avaliacao-de-tecnologias-em-saude/


 

 

● Serão priorizados os servidores da Anvisa, visto projeto de cooperação técnica entre a 

Fiocruz Brasília e a Agência; 

● Como critérios de desempate, serão considerados: a) nota obtida no Curso de 

Atualização em ATS, ofertado anteriormente; b) o candidato de maior idade. 

 

12. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado final será divulgado em 09/08/2019, na página da Fiocruz Brasília 

(https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/aperfeicoamento-em-avaliacao-de-tecnologias-em-

saude/). Os candidatos receberão email com o resultado da seleção. 

 

13. DOS RECURSOS 

● Competirá à Comissão de Seleção deliberar sobre todos os assuntos referentes à 

seleção não previstos nesta chamada pública. 

 

14. DA MATRÍCULA E INÍCIO DO CURSO 

● Início do curso: 13 de agosto de 2019. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

● Será excluído (a), sumariamente, do processo de seleção, o (a) candidato (a) que: 

a) Deixar de atender a qualquer solicitação por parte da Comissão de Seleção; 

b) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em qualquer das etapas de 

seleção; 

c) Deixar de enviar a documentação requerida. 

● Havendo desistência de candidato (a) s convocado (a) s, será facultada à Coordenação 

do Curso substituí-los, convocando novo (a) s candidato (a) s, com classificação 

imediatamente posterior, para provimento das vagas previstas nesta Chamada Pública. 

● Ao inscrever-se no processo seletivo, o (a) candidato (a) reconhece e aceita as normas 

estabelecidas nesta chamada pública. 

 

16. ENDEREÇO DA ESCOLA FIOCRUZ DE GOVERNO – BRASÍLIA/DF: 

Escola Fiocruz de Governo- EFG 

Secretaria Acadêmica – SECAD 

Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/aperfeicoamento-em-avaliacao-de-tecnologias-em-saude/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/aperfeicoamento-em-avaliacao-de-tecnologias-em-saude/


 

 

Gleba A, SG 10  

Bloco Educacional - Térreo 

70904-970 Brasília / DF 

Horário de atendimento ao público: De segunda a sexta-feira das 8h às 12h; 13h às 17h.  

Telefone: (61) 3329-4631 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Daniella Cristina Rodrigues Pereira  

Coordenador do curso de Aperfeiçoamento em Avaliação de Tecnologias em Saúde, 

modalidade ensino à distância 

Coordenadora de Programas e Projetos - CPP 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Luciana Sepúlveda Köptcke  

Diretora da Escola Fiocruz de Governo 

Fundação Oswaldo Cruz 

Brasília 


