CHAMADA PÚBLICA – Nº 03/2021
APERFEIÇOAMENTO EM ELABORAÇÃO DE GUIAS DE PRÁTICA CLÍNICA
Esta chamada pública para seleção de candidatos(as) para o Curso de
Aperfeiçoamento em Elaboração de Guias de Prática Clínica da Escola de Governo
da Diretoria Regional de Brasília (EGF/Direb/Fiocruz), atende à deliberação do
Colegiado de Pós-Graduação-CPG da Escola de Governo/Direb/Fiocruz Brasília.
1.

Da apresentação:

O curso Elaboração de Guias de Prática Clínica é fruto de uma parceria do
Ministério da Saúde com a Escola de Governo Fiocruz Brasília na capacitação para
elaboração de Guias de Prática Clínica baseadas em evidências. O curso abrange a
metodologia aplicada na elaboração desses documentos utilizando como referência
base o material disponibilizado pela OMS, responsável por reger a elaboração de
guias e diretrizes em todo o mundo. Trata-se de um curso de 180 horas, com
duração de 10 semanas, realizado integralmente pela modalidade EAD e com o
apoio de tutores para direcionar as atividades práticas, discussões importantes e
sanar dúvidas gerais sobre a temática. A cada oferta o curso acrescenta
atualizações e melhoria do conteúdo e já acumula centenas de alunos formados e
capacitados, muitos deles atuando diretamente na elaboração de guias em suas
instituições. O curso detalha uma metodologia com uso recente no Brasil. A proposta
de abordagem sequencial de todas as etapas de elaboração de Guias de Prática
Clínica, apresentando detalhes teóricos e práticos do processo, é um diferencial do
curso, sendo importante para a atualização de profissionais que já atuam na área ou
mesmo uma oportunidade de formação para aqueles que ainda estão iniciando o
contato com a área.
2.

Dos objetivos:

Gerais: Ampliar a capacidade técnica para a elaboração de Guias de Prática Clínica
no país.
Específicos: Capacitar profissionais dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em
Saúde (NATS) da rede REBRATS.
3.

Estrutura Curricular

O curso está organizado em 10 semanas:
Semana
1ª Semana
27/04/2021

Conteúdo

Carga
Horária
CAPÍTULO 1- Introdução aos guias de saúde 16 horas
baseados em evidências
CAPÍTULO 2- Composição do grupo elaborador e
conflitos de interesse
CAPÍTULO 3- Declaração e gestão de conflito de
interesses

2ª Semana
04/05/2021
3ª Semana
11/05/2021

4ª Semana
18/05/2021
5ª Semana
25/05/2021
6ª Semana
01/06/2021
7ª Semana
08/06/2021
8ª Semana
15/06/2021

9ª Semana
22/06/2021

10ª
Semana
29/06/2021
Carga
horária total
4.

CAPÍTULO 1- Planejamento e escopo do guia
CAPÍTULO 2- Formulação de perguntas e seleção de
desfecho
CAPÍTULO 1- Avaliação e adaptação de guias
preexistentes
CAPÍTULO 2- Fontes de informação para elaboração
de guias
CAPÍTULO 1- Estudos primários, secundários e
identificação de viéses
CAPÍTULO 1- Elaboração de guias: Pesquisa,
avaliação e síntese das evidências
CAPÍTULO 1- Avaliação da qualidade das evidências
CAPÍTULO 2- Desenvolvimento e formulação de
recomendações
CAPÍTULO 1- Avaliação dos recursos e custos
CAPÍTULO 2- Incorporação de valores e preferências
dos pacientes
CAPÍTULO 1- Como incorporar questões de
equidade, direitos humanos, gênero e determinantes
sociais nas diretrizes
CAPÍTULO 2- Usando evidências de pesquisa
qualitativa para desenvolver guias
CAPÍTULO 1- Produção, avaliação externa e
divulgação
CAPÍTULO
2Implementação,
avaliação
e
atualização
CAPÍTULO 1- Diretrizes de aconselhamento rápido
no cenário de uma emergência de saúde pública
CAPÍTULO 2- Ministério da Saúde e os PCDT
180 horas

16 horas

16 horas

16 horas
16 horas
20 horas

20 horas

20 horas

20 horas

20 horas

DO PÚBLICO-ALVO

Esta chamada pública está destinada aos membros de Núcleos de Avaliação de
Tecnologias em Saúde - NATS da REBRATS; alunos de pós-graduação envolvidos
diretamente em atividades e pesquisas de NATS de sua instituição de ensino e
pesquisa; servidores e colaboradores do Ministério da Saúde e profissionais de
saúde das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.
5.

DO NÚMERO DE VAGAS

O curso oferece até 150 vagas, assim distribuídas entre as regiões geográficas:
a)
b)
c)
d)
e)

30 vagas região Centro Oeste
30 vagas região Norte
30 vagas região Nordeste
30 vagas região Sudeste
30 vagas região Sul
Observação: As vagas que não forem preenchidas em uma determinada
região poderão ser redirecionadas para outras regiões com baixo número de
inscrições, tentando ampliar e fomentar o interesse daqueles que se
inscreveram no processo seletivo nessa região do país.

6.

DA ESTRUTURA, REGIME E DURAÇÃO

Início: 27/04/2021
Término: 05/07/2021
Carga Horária total: 180h
As aulas online serão apresentadas em semanas, sendo a abertura de novos
conteúdos sempre realizados às terças-feiras.
7.

DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

As datas de realização das inscrições e demais etapas do processo seletivo,
constam do quadro a seguir:
Data
23/03/2021
23/03/2021
11/04/2021
16/04/2021
16/04/2021 a 22/04/2021
27/04/2021
8.

Evento
Lançamento da Chamada Pública (Edital)
Início das inscrições online
Encerramento das inscrições online
Resultado da Seleção no site da Escola de
Governo Fiocruz – EGF Brasília
Envio dos Termos de Compromisso /
Matrículas dos Selecionados
Início do Curso

DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

8.1 O período de inscrições é de 23 de março a 11 de abril de 2021.
8.2 A inscrição no processo seletivo dar-se à por meio do preenchimento da ficha
online no endereço eletrônico: www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br
8.3 Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas nos sites da
Escola de Governo Fiocruz – EGF Brasília (www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br), na
plataforma da REBRATS (https://rebrats.saude.gov.br/), bem como na Plataforma
SIGALS (www.sigals.fiocruz.br).
9.

DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

9.1. Formulário Eletrônico de inscrição, disponível no Site da Escola de Governo
Fiocruz – EGF Brasília www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br
10.

DO PROCESSO DE SELEÇÃO

10.1. Serão consideradas informações do perfil do candidato e interesse ao tema
captadas no formulário de inscrição, além do dimensionamento de participantes de
cada NATS inscrito, de forma a contemplar o maior número de instituições possível
para a participação no curso.
10.2. Competirá à Comissão de Seleção deliberar sobre todos os assuntos
referentes à seleção referente a este edital.
11.

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado final será divulgado na página da Escola de Governo Fiocruz –
EGF/Brasília (www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br), onde constará o nome do(a)
candidato(a) e a respectiva classificação.

12.

DA MATRÍCULA E INÍCIO DO CURSO

12.1. Período de Matrícula/Envio do Termo de Compromisso: 16 a 22 de abril de
2021.
12.2. Início do Curso: 27 de abril de 2021.
12.3. Os candidatos selecionados deverão encaminhar o termo de compromisso
conforme ANEXO I deste edital.
12.4. 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.
12.5. Ao inscrever-se ao processo seletivo, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as
normas estabelecidas neste edital.
13.

ENDEREÇO DA ESCOLA DE GOVERNO FIOCRUZ – EGF BRASÍLIA:

Escola de Governo Fiocruz – FGF – Brasília
Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro
Gleba A, SG 10
Bloco Educacional - Térreo
70904-970 Brasília / DF
E-mail: https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/efg/ead/contato-efg/

Jorge Otávio Maia Barreto
Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento em Elaboração de Guias de Prática
Clínica
Escola de Governo Fiocruz – EGF- Brasília

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO
Elaboração de Guias de Prática Clínica
Eu,
, Matrícula/SIAPE
, servidor do
(nome do órgão de
exercício) na
(nome da Coordenação ou Coordenação-Geral), ocupante
do cargo
(se aplicável), declaro ciência e concordância em relação às
participação no Curso Elaboração de Guias de Prática Clínica, que está
sendo realizado pela Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) Brasília, com carga
horária de 180 horas, no período de 27 de abril a 05 de julho de 2021,
considerando aulas EAD e a atividades avaliativas pelo Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA).
Comprometo-me a cumprir as seguintes obrigações:
I.
aplicar as competências e conhecimentos adquiridos em
minhas atividades profissionais;
II. dar ciência por escrito à Secretaria da FIOCRUZ Brasília, de
toda e qualquer alteração de órgão de exercício durante o período de duração
do Curso;
III. realizar o curso integralmente dedicando a carga horária
estabelecida para a realização das atividades previstas no curso.
Estou ciente que a vaga a mim concedida não poderá ser preenchida por
outro participante após minha confirmação.
Solicito a minha desistência ou desligamento do curso, ciente de que
essa ação acarretará pontuação diferenciada em futuros processos seletivos
de cursos ofertados por esta iniciativa.
Estou ciente que a vaga a mim concedida será preenchida por outro
participante, se for o caso, mediante a minha desistência.
(Cidade),

de abril de 2021.

________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

