
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE ESPECIALIZANDOS PARA OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2017 

 
1. APRESENTAÇÃO  
 
O Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - IEP/HSL, no uso de suas atribuições, faz 

saber que o processo de seleção para o preenchimento das vagas para os cursos de PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU: 1) ESPECIALIZAÇÃO EM PRECEPTORIA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA NO SUS; e 2) ESPECIALIZAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO NA SAÚDE PARA PRECEPTORES DO SUS, a serem realizados no município de Barbalha/CE, com início 
no ano de 2017, rege-se por este edital, na conformidade da legislação pertinente em vigor. 

A parceria entre o Hospital Sírio Libanês – HSL e o Ministério da Saúde – MS para projetos em parceria 
voltados à capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS conta com o apoio do Conselho 
Nacional de Secretários da Saúde - CONASS, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 
CONASEMS e de instituições de ensino superior do país. Os projetos educacionais são executados pelo IEP/HSL 
e definidos a partir de necessidades identificadas pelos gestores do SUS. 

Os Programas dos Cursos de Especialização desenvolvidos em parceria com o Sistema Único de Saúde 
vem sendo construídos por um conjunto de autores e validados pelo Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP e pelos 
gestores de aprendizagem do IEP/HSL. Estes últimos se responsabilizam pelo desenvolvimento dos cursos e pela 
formação dos facilitadores de aprendizagem. Esses, também professores dos cursos, são responsáveis pela 
capacitação dos especializandos, sendo apoiados pelos autores e por especialistas nas respectivas áreas de 
conhecimento. 

Os cursos de pós-graduação do IEP/HSL são orientados por competência profissional e utilizam 
abordagens pedagógicas inovadoras, incluindo a aprendizagem baseada em problemas − ABP, a problematização, 
a aprendizagem baseada em equipes – ABE (ou Team Based Learning - TBL), a educação a distância – EAD e a 
avaliação baseada em critérios. Todos originam projetos aplicativos de intervenção na realidade.  

Os cursos da 2ª edição do triênio 2015-7 serão desenvolvidos no período de março a dezembro de 2017 e 
estão organizados segundo uma abordagem construtivista da educação de adultos, no sentido de estimularem a 
capacidade de aprender a aprender, o trabalho em equipe, a postura ética, colaborativa e compromissada com as 
necessidades da sociedade, além de aprofundarem, de modo crítico e reflexivo, o conhecimento cientificamente 
produzido nas áreas de gestão, saúde e educação. O diferencial desses cursos está na elaboração de projetos 
aplicativos de intervenção visando à melhoria dos processos de formação e da atenção à saúde no país.  
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Os cursos de especialização são oferecidos na modalidade semipresencial, com carga horária total de 360 
horas, sendo: 288 horas presenciais e 72 horas de trabalho à distância. O público alvo de cada curso é formado 
por profissionais de saúde com formação universitária, com perfil específico para os cursos oferecidos e 
vinculados aos municípios beneficiados, os quais foram indicados pelo Ministério da Saúde e pela Comissão 
Intergestores Bipartite - CIB.  

O formato dos cursos prevê a realização de encontros mensais locais com os especializandos com 
duração de três dias consecutivos, por um período de 9 meses, entre março e novembro de 2017, de acordo com 
o cronograma que segue: 

 
 

Encontros Datas 

1º Encontro Cursos 

(i) Abertura Nacional e Acolhimento no Curso 
22 de março 

(ii) Acolhimento nas Comunidades de 

Aprendizagem 
28 e 29 março 

2º Encontro Cursos 25, 26 e 27 abril 

3º Encontro Cursos 23, 24 e 25 maio 

4º Encontro Cursos  20, 21 e 22 

5º Encontro Cursos 25, 26 e 27 julho 

6º Encontro Cursos 22, 23 e 24 agosto 

7º Encontro Cursos 19, 20 e 21 setembro 

8º Encontro Cursos 17, 18 e 19 outubro 

9º Encontro Cursos  
7, 8 e 9 de novembro 

21, 22 e 23 novembro 

 
O principal propósito dessas iniciativas está voltado à capacitação dos profissionais de saúde que atuam 

em cenários reais do cuidado, da gestão ou da educação na saúde, visando a reorientação articulada dos modelos 
de atenção e de formação, no sentido da ampliação da qualidade, do acesso e da integralidade do cuidado em 
redes de atenção à saúde.  

O programa dos cursos de especialização objetiva buscar o aperfeiçoamento não só do profissional, como 
ator isolado, mas também de equipes estruturadas atuando com a força de trabalho de conjunto nas redes de 
atenção à saúde locorregional. Isto significa que o público alvo não é o aluno isolado, mas sim equipes, entendidas 
como um “time” constituído de diferentes sujeitos e suas inserções nos mais diferentes pontos dessas redes e 
que possuem em comum o trabalho no contexto do SUS em um dado território. Nem sempre essas equipes se 
constituem em grupos formalmente estruturados, mas com certeza têm problemas e desafios comuns na 
consolidação do SUS em suas respectivas Regiões de Saúde, que deverão se traduzir em projetos aplicativos 
relevantes e viáveis. 
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2. PERFIL DOS ESPECIALIZANDOS  
 

Pré-requisito Ter formação de nível superior – universitária completa.  

Diretriz geral 

Composição de grupos, para cada curso de especialização, formados por 
profissionais que configurem: 

 diversidade de núcleo profissional/área de formação; 

 diversidade de cenários de atuação considerando o exercício da 
preceptoria; 

 compromisso com o fortalecimento do SUS em suas regiões; 

 motivação para participar de processos e iniciativas de transformação 
da realidade. 

Capacidades desejáveis 

 de comunicação e de trabalho em equipe; 

 de negociação e construção de pactos nas Regiões de saúde;  

 de articulação e mobilização de coletivos, coordenação e gestão de 
recursos;  

 de liderança e protagonismo; 

 de resolubilidade, responsabilização e construção de vínculo com a 
população; 

 afinidade com metodologias ativas; 

 atuação em processos de formação no seu espaço de trabalho; 

 atuação em colegiados de gestão. 

Disponibilidade requerida 

 para participação de todos os encontros presenciais (conforme 
cronograma apresentados no Apêndice I) e de no mínimo, quatro horas 
semanais, para estudos e pesquisas; 

 acesso a computadores e recursos de conectividade na Internet. 

Caracterização do curso de especialização para Barbalha/CE 

  
Preceptoria para Residência Médica no SUS: profissionais dos serviços e/ou das instituições de ensino com 
vinculação direta na formação de médicos; envolvidos em processos educacionais na saúde na graduação 
(cursos de medicina), pós-graduação (residência médica com ênfase na especialidade de medicina de família e 
comunidade); envolvidos na gestão dos processos educacionais e da articulação ensino serviço. 
 
Educação na Saúde para Preceptores do SUS: profissionais dos serviços e/ou das instituições de ensino com 
vinculação direta na formação e desenvolvimento de pessoas nos cenários do SUS; preceptores selecionados 
através dos projetos PET-saúde/GraduaSUS; envolvidos em processos educacionais na saúde na graduação, 
pós-graduação (residência em área profissional da saúde, modalidades uniprofissional e multiprofissional), 
cursos técnicos e de atualização; envolvidos na gestão dos processos educacionais e da articulação ensino 
serviço. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
As inscrições deverão ser realizadas pelo site institucional do Hospital Sírio Libanês no período de 

23/02/2017 a 10/03/2017. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e 
disponibilizar cópias (frente e verso) do diploma de graduação e documentos de identificação (RG e CPF).  O 
link para inscrição para médicos é https://credencial.online/prm2017/; o link para inscrição para outros 
profissionais da saúde é https://credencial.online/psus2017. 
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O preenchimento completo do formulário de inscrição habilitará o participante para participar do 
processo seletivo. O IEP/HSL não se responsabiliza pelo não recebimento da inscrição por qualquer motivo de 
ordem técnica ou falha de comunicação.  

 
 

4. DAS VAGAS 
 

Serão oferecidas 20 vagas para o curso de Preceptoria para Residência Médica em Barbalha/CE. 

Excepcionalmente poderão ser ofertadas  vagas para Educação na Saúde para Preceptores do SUS.  

 

 

5. DA SELEÇÃO 
 

A seleção dos candidatos será feita com base nos seguintes critérios:  
- Análise da trajetória profissional, levando-se em consideração as informações disponíveis na 

ficha de inscrição com peso 5 (cinco).  
- Análise da Intencionalidade e disponibilidade do participante, levando-se em consideração as 

informações inseridas na ficha de inscrição com peso 3 (três).  
- Carta de liberação do trabalho para dedicação as atividades do curso com peso 2 (dois). 

 
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
A nota final dos participantes será igual à média ponderada das notas obtidas nos citados critérios de 

seleção. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final.  
Na hipótese de igualdade de nota final, terá preferência o candidato que tiver:  
1º) maior nota na Análise da trajetória profissional;  
2º) maior idade (dias/mês/ano) respectivamente.  
 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 

Será divulgado até o dia 14/03/2017, no site institucional do IEP/HSL. 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das 
condições de seleção, tais como se acham estabelecidas neste edital e nas normas legais pertinentes.  

8.2 No caso de médicos estrangeiros, formados no exterior, apresentar Diploma revalidado por Universidade 
Pública Brasileira.  

8.3 Os casos omissos serão tratados e deliberados pela Comissão Gestora Local, mediante recurso 
apresentado por escrito até o dia 03/03/2017 e endereçado ao seguinte endereço eletrônico: 
maltaj@yahoo.com  

8.4 O presente edital será publicado no Diário Oficial do Município de Barbalha-CE, na sede das Faculdades de 
Medicina dos municípios de Barbalha-CE e Juazeiro do Norte-CE e no site da Secretaria de Saúde do 
Estado do Ceará, além de outros parceiros na divulgação. 
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