Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 2014

Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS PARA
PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES
RETIFICAÇÃO

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz ENSP/Fiocruz e a
Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa do Departamento de Atenção Especializada e
Temática/DAET da Secretaria de Atenção à Saúde/SAS, do Ministério da Saúde, tornam
públicas, por meio deste instrumento de divulgação, a RETIFICAÇÃO do edital “12/2014 - Edital
para Seleção de Alunos - VAGAS REMANESCENTES” , publicado em 05 de dezembro de 2014 no Portal
EAD www.ead.fiocruz.br/editais , do Curso de Aperfeiçoamento em Envelhecimento e Saúde da
Pessoa Idosa, na modalidade a distância.
Ao verificar a necessidade, a conveniência e a oportunidade, a Coordenação do Curso resolve
promover a seguinte alteração no item “4 – PRÉ-REQUISITOS” do edital:
Onde se lê:
4 - PRÉ-REQUISITOS

A inscrição dos candidatos para seleção reveste-se de fundamental importância, devendose assegurar os seguintes pré-requisitos:
4.1 Ter formação superior na área da saúde;
4.2 Atuar na Atenção Básica;
4.3 Estar inserido nos Programas de Saúde da Pessoa Idosa, e/ou Equipes de Saúde da

Família e/ou nas Unidades Básicas de Saúde – UBS e/ou nos Núcleos de Apoio à Saúde
da Família – NASF; e/ou estar inserido em outras estruturas da Rede SUS que estejam
voltadas para a Atenção da População Idosa;

4.4 Possuir todas as condições e habilidades para utilização de computadores e busca na

Internet;
4.5 Possuir acesso a recursos ágeis de conectividade; ter disponibilidade de 08 (oito) horas

semanais para se dedicar ao curso.

Leia-se:
4 - PRÉ-REQUISITOS

A inscrição dos candidatos para seleção reveste-se de fundamental importância, devendose assegurar os seguintes pré-requisitos:
4.1 Ter formação superior na área da saúde;
4.2 Atuar preferencialmente na atenção básica, em programas de Saúde da Pessoa Idosa,

nas Equipes de Saúde da Familia (ESF), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) ; ou em outras estruturas da REDE SUS que
estejam voltadas para a atenção da População idosa;
4.3 Possuir todas as condições e habilidades para utilização de computadores e busca na

Internet;
4.4 Possuir acesso a recursos ágeis de conectividade; ter disponibilidade de 08 (oito) horas

semanais para se dedicar ao curso.

Todas as demais condições estabelecidas no Edital ficam ratificadas.

Informações
adicionais
pseletivo@ead.fiocruz.br

poderão

ser

obtidas

pelo

endereço

eletrônico

Coordenação do Curso de Aperfeiçoamento em Envelhecimento e Saúde da
Pessoa Idosa

