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CHAMADA PARA O PROCESSO SELETIVO  

Tipos de Análises Econômicas e Desfechos em Saúde 

 

MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA PARA SERVIDORES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA (ANVISA) E DEMAIS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

Prezados(as) servidores, a Fiocruz Brasília os/as convida a participarem do Curso Tipos de Análises 

Econômicas e Desfechos em Saúde ofertado pelo Programa de Evidências para Políticas e Tecnologias de 

Saúde (PEPTS) da Fiocruz Brasília por meio de cooperação técnica com a ANVISA, e realizados em parceria 

com o Núcleo de Ensino a Distância da Escola de Governo Fiocruz Brasília. Pretende-se que o curso alcance 

servidores que atuem tanto no nível central, quanto nos estados e municípios, considerando-se todos os órgãos 

que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.   

 

1. SOBRE OS CURSO 

O objetivo da capacitação é apresentar os tipos de análises econômicas, os desfechos em saúde relacionados 

a qualidade de vida e a carga de doenças, assim como proporcionar a interpretação de um estudo completo 

de custo-efetividade usando ferramenta padronizada de avaliação de qualidade.  

2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Curso: 

Tipos de 

Análises 

Econômicas e 

Desfechos em 

Saúde 

 

AULA: Avaliação Econômica: Tipos de 

Análises Econômicas e Características 

Carga Horária: 20h 

Objetivo: conhecer os tipos de análises 

econômicas e desfechos em saúde. 

Certificação: aproveitamento mínimo de 70% 

na Avaliação de Aprendizagem para 

certificação.  

 

A Avaliação de Reações é obrigatória para 

emissão do certificado, mas não terá peso na 

nota final do estudante. 

 

 

AULA: Interpretação de desfechos em 

saúde: QALY 

AULA: Interpretação de desfechos em 

saúde: DALY 

AULA: Avaliação da qualidade de 

estudos de custo-efetividade 

Questionário para Avaliação de 

Aprendizagem (EAD) 
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3. ESTRUTURA, REGIME E DURAÇÃO 

● Duração: O curso terá uma duração aproximada de cinco semanas para apreensão dos conteúdos, 

considerando uma semana de estudo por aula e uma de consolidação. 

● Mediação: facilitador realizara mediação no fórum do curso para dirimir dúvidas sobre os conteúdos. 

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

final de cada módulo haverá questionário de avaliação de aprendizagem. 

● Certificação: será emitida para o estudante que alcançar no mínimo 70% de aproveitamento, podendo 

ser emitido após preenchimento da Pesquisa de reação disponível na plataforma do curso.  

 

4. DA CLIENTELA 

Os cursos serão voltados para profissionais de saúde e áreas afins no campo da estatística, matemática, 

economia, ciências sociais, entre outras formações, que sejam servidores dos três entes que compõem o 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: órgãos de vigilância sanitária estaduais e municipais, portos e 

aeroportos e demais áreas de atuação do sistema.  

5. INSCRIÇÕES E NÚMERO DE VAGAS 

Serão disponibilizadas 25 vagas. As inscrições no processo seletivo ocorrerão no período de 14 de setembro 

a 01 de outubro de 2020, acessando o site da Escola de Governo Fiocruz Brasília, por meio de link a ser 

disponibilizado nesse período.  

 

6. CRONOGRAMA  

Data Evento 

14/09/2020 Lançamento da Chamada Pública (Edital) no site 

21/09/2020 Início das inscrições online  

02/10/2020 (até 23h59) Encerramento das inscrições online 

05 a 08/10/2020 Processo de seleção dos candidatos 

09/10/2020 Publicação do resultado dos selecionados 

13/10/2020 Início do curso 

16/11/2020 Término do curso 

 

7. PROCESSO SELETIVO 

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

necessária (currículo plataforma lattes); 

● Só serão consideradas as solicitações enviadas através do endereço eletrônico disponibilizado. 

● Contato: pepts.fiocruz@gmail.com 

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

● Ficha de inscrição online, disponível através do endereço eletrônico da Escola de governo FIOCRUZ 

Brasília https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/efg/ead/ 

mailto:pepts.fiocruz@gmail.com
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/efg/ead/
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● Link ou upload do currículo plataforma lattes.  

 

9. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

FORMAÇÃO (máximo 4,5 pontos) 

Graduação na área de saúde 1,0 ponto 

Pós-graduação - Especialização 0,5 ponto 

Pós-graduação - Mestrado 0,5 ponto 

Pós-graduação - Doutorado 1,0 ponto 

Cursos em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) 1,5 ponto 

Experiência profissional em regulação sanitária ou em outra área do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (máximo 3,0 pontos) 

Até 15 anos 1,0 ponto 

Mais de 15 anos 2,0 pontos 

Área de atuação no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária no ato da inscrição (máximo 2,5 pontos) 

Áreas finalísticas da regulação sanitária, segundo agenda regulatória (2017-2020) 1,5 ponto 

Áreas técnicas meio, de suporte e de administração 1,0 ponto 

 

10. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

Após homologação dos resultados os participantes selecionados receberão e-mail da plataforma do curso e 

serão matriculados automaticamente podendo iniciar o curso conforme cronograma apresentado  

 

11. CERTIFICAÇÃO 

Para certificação no curso o estudante precisará alcançar aproveitamento mínimo de 70% na Avaliação de 

Aprendizagem. 

 

 


