Edital de Seleção de Curso de Atualização em Boas Práticas de Redação Normativa
em Saúde
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Edital nº 01/2022
O Programa de Direito Sanitário da Diretoria Regional da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz Brasília – PRODISA-FIOCRUZ) torna público o edital para o processo seletivo da
2ª Turma do Curso de Atualização em Boas Práticas de Redação Normativa em Saúde referendado
pela Escola de Governo em Saúde no dia 30/julho/2021 que será realizado conforme as
condições constantes neste edital.
1. Número de Vagas para a turma/2022
150 vagas para profissionais do SUS, sendo, 50 vagas exclusivas para candidatos
oriundos do Ministério da Saúde.
2. Público
Profissionais detentores de escolaridade de nível superior, que atuem direta ou
indiretamente com a redação normativa em saúde, pertencentes aos quadros do Sistema
Único de Saúde (SUS) (servidores e colaboradores).
3. Carga Horária, regime e duração do curso
O curso tem carga horária de 100h/a, realizado integralmente na modalidade online, no
período de 29 de março a 30 de maio de 2022.
4.Carta de Indicação
O candidato será indicado ao curso por meio de CARTA DE INDICAÇÃO (Anexo 1)
assinada pelas chefias imediatas dos candidatos.
As CARTAS DE INDICAÇÃO deverão vir acompanhadas dos seguintes documentos
do candidato:

4.1 Documentação
As informações contidas na CARTA DE INDICAÇÃO, bem como a documentação
apresentada serão de inteira responsabilidade do candidato.
•

Cópia legível do diploma de graduação (frente e verso).

•

Cópia legível do RG (frente e verso).

•

Cópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação à
documentação apresentada.

•

Cópia do passaporte com visto de permanência ou de estudante no Brasil (para
estrangeiros, (frente e verso)

4.2 Forma de envio da documentação
A CARTA DE INDICAÇÃO e os documentos pessoais do candidato deverão ser
enviados por intermédio do link abaixo, no período de 21 de fevereiro a 18 de março de
2022.
https://ead.efg.fiocruz.br/inscricao/133

5. Homologação das Inscrições
A publicação da homologação das inscrições ocorrerá no dia 23 de março de 2022,
até as 17 horas, no sítio da Fiocruz Brasília: https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/efg/ead/
Se houver a apresentação de mais de 50 candidatos para a turma de 2022 serão
considerados selecionados por ordem de inscrição do sistema da Fiocruz com a recepção da
CARTA DE INDICAÇÃO e documentos completos.
6. Matrícula
O candidato com inscrição homologada para a Turma/2022 receberá, em seu
endereço eletrônico (email) cadastrado no ato de inscrição, uma mensagem de confirmação
de matrícula e instruções de acesso para o início do curso.

7. Informações ao Público
Fundação Oswaldo Cruz Brasília
Programa de Direito Sanitário
Coordenação Acadêmica do Curso
Endereço eletrônico: cursoboaspraticas@fiocruz.br
8. Cronograma
Eventos
Recebimento da Carta de Indicação e
demais documentos
Homologação das Inscrições
Matrícula
Início das Aulas
Final das Aulas

Datas - 2022
21 de fevereiro a 18 de
março
23 de março até 17 horas
automática
29 de março
30 de maio

9. Certificação
O aluno que obtiver nota mínima 5,0 /conceito C em cada uma das disciplinas fará
jus ao Certificado do Curso de Atualização em Boas Práticas de Redação Normativa em Saúde pela
Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz.

10. Das Disposições Finais
10.1

Da desclassificação
Serão consideradas desclassificadas as inscrições:
1) com documentação incompleta;
2) com documentação ilegível;
3) com documentação recebida fora do prazo;
4) com documentos inverídicos.

10.2 Aceite das normas do edital
Ao inscrever-se, o candidato estará reconhecendo a sua aceitação das normas
estabelecidas neste edital.

10.3 Dúvidas
Dúvidas sobre o presente edital, que não estiverem contempladas ou que não forem
esclarecidas após a leitura na íntegra deste documento e das normativas que o regem, poderão
ser enviadas para o endereço eletrônico (e-mail) cursoboaspraticas@fiocruz.br.
10.4 Casos omissos
Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do Curso.

ANEXO 1

CARTA DE INDICAÇÃO

À Coordenação do Curso de Boas Práticas de Redação Normativa em Saúde:

Eu, (nome completo da chefia), (cargo no Ministério da Saúde/ na SES/ na SMS), faço
uso da presente para recomendar o (nome completo do candidato), (cargo/função no
Ministério da Saúde/na SES/na SMS), CPF nº XXXXX, como candidato ao Curso de
Atualização em Boas Práticas de Redação Normativa em Saúde, a ser realizado de, na
modalidade on line, e oferecido pelo Programa de Direito Sanitário da Fiocruz Brasília.

Brasília, DF___/___/_____.

___________________________________
Assinatura da chefia

