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SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 

ENCONTRO PRESENCIAL – CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SUS PARA A 

ESTIMULAÇÃO PRECOCE DE CRIANÇAS COM SÍNDROME CONGÊNITA DO VÍRUS ZIKA E OUTRAS 

ETIOLOGIAS 

 
 

 O Instituto de Ensino do Hospital do Coração de São Paulo, por meio do Programa de Apoio 

ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI), em parceria com a 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúdea Educação na Saúde (SGTES) e Secretaria 

de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde divulgam o processo de seleção de participantes 

do momento presencial da “Capacitação de Profissionais de Saúde do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para a Estimulação Precoce de crianças com alterações decorrentes da Síndrome Congênita 

do vírus Zika e outras etiologias”. 

 

1. DO OBJETO 

 O objeto do presente edital refere-se à capacitação de profissionais de saúde que atuam no 

SUS sobre o tema estimulação precoce de crianças com deficiência decorrente de alterações 

causadas pelo vírus Zika e outras infecções congênitas. 

 

2.  OBJETIVOS 

2.1 GERAL: Capacitar profissionais de saúde da Atenção Básica (Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família) e Atenção Especializada (Centros Especializados de Reabilitação – CER, Serviços de 

Reabilitação em Modalidade Única e credenciados ao SUS pelos gestores locais nas Regiões 

de Saúde em que não houver serviços habilitados) para atender e atuar na reabilitação de 

crianças de 0 a 3 anos de idade que apresentam alterações do desenvolvimento 

neuropsicomotor decorrentes de infecção congênita pelo vírus Zika ou outras etiologias. 

2.2 ESPECÍFICO 

 Contribuir para desenvolvimento de capacidades e habilidades profissionais para o 

cuidado em reabilitação de crianças com alterações do desenvolvimento 

neuropsicomotor decorrentes de infecção congênita pelo vírus Zika ou outras etiologias, 

com foco na abordagem à família, avaliação da criança, utilização de técnicas para a 
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estimulação precoce e desenvolvimento de recursos terapêuticos (brinquedos) e 

adaptação de materiais. 

 Contribuir para a articulação em rede no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

promovendo a ampliação e qualificação do acesso à reabilitação de crianças com 

alterações do desenvolvimento neuropsicomotor decorrente de infecção congênita pelo 

vírus Zika e outras etiologias; 

 Formar profissionais capazes de multiplicar práticas que contribuam para a atenção 

integral às crianças com alterações do desenvolvimento neuropsicomotor decorrente de 

infecção congênita pelo vírus Zika e outras etiologias.  

 

 

3. DINÂMICA DA CAPACITAÇÃO 

 A Capacitação de profissionais de saúde do SUS para a estimulação precoce de crianças de 

zero a 3 anos de idade com alterações decorrentes da Síndrome Congênita do Vírus Zika e outras 

etiologias ou outras infecções congênitas que levam à alterações semelhantes e, portanto, com 

alterações ou potenciais alterações no desenvolvimento neuropsicomotor e em seus efeitos 

relacionais e sociais, que está fundamentada nos pressupostos da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS), e centrada na Atenção Básica e Especializada à saúde, sob a ótica 

da Rede de Atenção à Saúde, com vistas a aprimorar a atenção prestada a crianças de 0 a 3 anos no 

que tange à estimulação do desenvolvimento infantil. 

 A estratégia utilizada na capacitação será a Oficina Prática e os participantes terão a 

oportunidades de aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades psicomotoras e atitudinais 

sobre os seguintes temas: avaliação do bebê/ criança com foco no desenvolvimento e aspectos 

funcionais; abordagem familiar; estimulação auditiva, visual, motora, orofacial, sensorial e 

cognitiva; e construção confecção de brinquedos com o objetivo de estimular o desenvolvimento 

neuropsicomotor e de materiais de adaptação funcional. 

 

 

4. VAGAS 

 Serão ofertadas 210 vagas, sendo as vagas distribuídas conforme indica o quadro abaixo 

observando os critérios descritos no item 7 neste edital. 
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Estado Número de Vagas 

Bahia 70 

Ceará 70 

Rio Grande do Norte 70 

 

 

5. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

5.1 Perfil do Candidato: 

 Profissional com diploma de nível superior nas seguintes áreas: Psicologia, Terapia 

Ocupacional, Fonoaudiologia, Fisioterapia. 

 Profissionais de saúde que atuam nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde dos 

seguintes estados: Bahia, Ceará ou Rio Grande do Norte;  

 Profissionais que atuam em serviços especializados de reabilitação (Centros Especializados 

de Reabilitação – CER, Serviços de Reabilitação em Modalidade Única e credenciados ao SUS 

pelos gestores locais nas Regiões de Saúde em que não houver serviços habilitados), 

profissionais de reabilitação que atuam no âmbito da Atenção Básica (Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família – NASF ou equipes da Atenção Básica com as referidas ocupações). 

5.2 Pré-Requisitos:  

 Ter concluído ou estar inscrito no Módulo de Estimulação Precoce, disponibilizado na 

modalidade EAD, na plataforma Ambiente Virtual do SUS – AVASUS 

(https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=32). 

 Ter disponibilidade para participar da oficina presencial de 16 horas (dois dias). 

 

Antes de efetuar a inscrição online e enviar a documentação, o candidato deverá conhecer 

todas as regras contidas neste edital e certificar-se que preenche todos os requisitos exigidos. 

 

Observação: Os candidatos que não concluírem o Módulo de Estimulação Precoce, 

disponibilizado na modalidade EAD, na plataforma Ambiente Virtual do SUS – AVASUS até o 

período de inscrição deste edital, e forem selecionados para a realização desta capacitação, 

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=32
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deverão finalizar o EaD acima citado até o dia que antecede o encontro presencial. Sendo 

imprescindível apresentar e entregar do certificado no primeiro dia do encontro presencial.  

 

6. INSCRIÇÕES   

 Primeira etapa: As inscrições serão realizadas no período de 13/02/2017 à 15/03/2017, 

mediante preenchimento do formulário de inscrição disponível em: 

https://goo.gl/forms/EHl83ocPMWChNrV63  

 Ao final da inscrição, aparecerá a mensagem “Pedido de inscrição realizado com sucesso”, 

que deverá ser impressa pelo candidato imediatamente após o preenchimento do respectivo 

FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSCRIÇÃO, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a 

obtenção desse documento comprobatório.  

 A instituição não se responsabilizará por solicitação de inscrição, via Internet, não recebida 

por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 

linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados.  

 Caso o participante atenda aos critérios para a seleção, será conduzido para a segunda 

etapa. A comunicação da continuidade no processo seletivo será disponibilizada através do 

endereço eletrônico: http://produtoseservicos.hcor.com.br/ e encaminhada por e-mail a todos os 

inscritos, a partir de 20/03/17. 

Segunda etapa: os aprovados na primeira etapa deverão encaminhar a documentação 

digitalizada abaixo relacionada, na forma PDF, para o seguinte e-mail: 

capacitacao_est@hcor.com.br ou através do upload de documentos no site 

http://produtoseservicos.hcor.com.br/ no período de 21/03/17 a 24/03/17. 

 

Documentação exigida: 

 Cópia do Diploma de graduação nas formações exigidas neste edital 

 Comprovante de atuação e tempo de serviço no SUS; 

 Cópia do Comprovante do Registro Profissional; 

 Carta de Disponibilidade Institucional (Anexo 1) 

 Declaração de disponibilidade (Anexo 2) 

https://goo.gl/forms/EHl83ocPMWChNrV63
http://produtoseservicos.hcor.com.br/
mailto:capacitacao_est@hcor.com.br
http://produtoseservicos.hcor.com.br/
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 Cópia do Certificado de conclusão do Módulo de Estimulação Precoce, disponibilizado na 

plataforma AVASUS, em caso do candidato ter concluído. 

Observação: No caso da não conclusão do módulo de Estimulação Precoce nesta etapa, o 

candidato deverá apresentar e entregar cópia do certificado no primeiro dia do encontro 

presencial. Caso não seja entregue no primeiro dia do encontro, o certificado da Oficina 

Prática ficará retido até a entrega do documento. 

 Comprovante de atuação e desenvolvimento de atividades de reabilitação no Sistema Único 

de Saúde – SUS. Esse documento deve conter as seguintes especificações e informações: 

 O comprovante deverá ser emitido em papel timbrado referente à instituição e 

município/estado onde o candidato atua (se atuar em Parceiro público privado do serviço 

estadual ou municipal de saúde, deverá constar no documento à que órgão público está 

submetido); 

 O comprovante deverá conter: nome completo do candidato; cargo/ função; carga horária e 

vínculo; tempo de atuação nesse serviço de saúde, município de atuação; assinatura e o 

cargo do gerente/responsável do serviço de saúde onde o candidato atua. 

 

 

7. SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos será realizada pela Comissão de Seleção em sessão não pública, em 

duas etapas. 

 1ª etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na análise do perfil do candidato e 

pré-requisitos.  

        2ª etapa, de caráter eliminatório e classificatório, serão consideradas a relação da 

documentação exigida descrita no item 6 deste edital e os critérios para a classificação e desempate 

descritas no item 7.2. 

Terão prioridade na seleção os profissionais que atuam nos seguintes municípios: Fortaleza, 

Juazeiro do Norte do Norte, Salvador, Vitória da Conquista, Ilhéus, Natal e Mossoró.  

 Caso não haja candidatos suficientes, que atendam aos critérios de seleção, nos municípios 

prioritários elencados acima, serão selecionados alunos que atuam nos demais municípios dos 

estados (Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte) para ocupar as eventuais vagas remanescentes.  
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7.1 Critérios de Classificação 

 1º Município de atuação na seguinte ordem: 

o Municípios Prioritários: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Salvador, Vitória da Conquista, 

Ilhéus, Natal e Mossoró;  

o E demais municípios dos estados supramencionados. 
 

 2º Tipo de Serviço de atuação: 

o Serviços especializados de reabilitação (Centros Especializados de Reabilitação- CER, 

Serviços de Reabilitação em Modalidade Única e credenciados ao SUS pelos gestores 

locais; 

o NASF;  

o Equipes de Atenção Básica que possuam profissionais de reabilitação. 

Observação: Terão prioridade na seleção os profissionais que atuarem nos seguintes 

municípios: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Salvador, Vitória da Conquista, Ilhéus, Natal e 

Mossoró. Caso não haja candidatos suficientes para a criação de turma nos referidos 

municípios, as vagas remanescentes serão distribuídas entre os demais municípios dos 

estados mencionados anteriormente, respeitando os critérios de desempate destacados no 

item 7.2 deste edital. 

 

7.2 Critérios de desempate 

 Maior tempo de atuação em reabilitação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS; 

 Candidato com mais idade. 

 

 

8. RESULTADOS 

A Coordenação do curso informará a relação dos candidatos selecionados, via correio 

eletrônico, bem como no endereço eletrônico http://produtoseservicos.hcor.com.br/ , em ordem 

alfabética, em até dez dias após o término da segunda etapa.  

 

 

http://produtoseservicos.hcor.com.br/
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9. CUSTEIO DAS DESPESAS 

 Não serão pagos valores adicionais pela participação nos encontros presenciais. 

 As despesas com deslocamento e hospedagem para os encontros presenciais, serão custeadas 

pelo participante ou pela instituição em que o mesmo se encontra vinculado, ou seja, tais 

despesas NÃO serão custeadas pelo Ministério da Saúde e nem pelo Hospital do Coração 

(HCor). O HCor será responsável em financiar apenas a alimentação (coffee break e almoço) 

dos participantes nos dois dias do encontro presencial. 

 

 

10. LOCAL DOS ENCONTROS PRESENCIAIS 

 Os encontros presenciais acontecerão nas seguintes localidades: Fortaleza, Salvador e 

Natal podendo também ocorrer formação de turmas nos municípios de Juazeiro do 

Norte ou Vitória da Conquista ou Ilhéus ou Mossoró a depender do número de 

candidatos selecionados nos municípios dos estados mencionados acima.  

  Os municípios onde acontecerão os encontros presenciais serão definidos após a 

finalização do processo seletivo. Para isto, o candidato deverá informar o local onde 

mora e onde trabalha, conforme modelo do anexo 01; 

 A definição do local onde o aluno participará dos encontros presenciais ficará a cargo 

da Comissão de seleção e será informado no site 

http://produtoseservicos.hcor.com.br/ bem como via e-mail. Vale ressaltar, que 

caberá ao candidato manter-se informado por meio do endereço acima, sobre a data 

e local de Realização do Encontro Presencial após a finalização do processo seletivo.   

 

 

11.  OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 Do resultado da seleção não cabe recurso. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

de Seleção. 

 O calendário das atividades da capacitação será apresentado no momento da divulgação do 

resultado final. 

http://produtoseservicos.hcor.com.br/
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 Caberá ao candidato negociar com o gestor imediato a liberação de dois dias de trabalho, 

totalizando 16 horas para participar do encontro presencial. 

 Para o recebimento do Certificado de conclusão do ENCONTRO PRESENCIAL – CAPACITAÇÃO 

DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SUS PARA A ESTIMULAÇÃO PRECOCE DE CRIANÇAS COM 

SÍNDROME CONGÊNITA DO VÍRUS ZIKA E OUTRAS ETIOLOGIAS, se faz necessário que o 

candidato conclua o Módulo de Estimulação Precoce, disponibilizado na plataforma AVASUS.   

 

 

12. CERTIFICAÇÃO 

Ao final do curso, os alunos que cumprirem 100% de participação nos dois dias do encontro 

presencial, receberão o Certificado de Conclusão do Curso. O certificado será emitido no 

prazo de 30 dias úteis pelo Hospital do Coração após o término do último encontro 

presencial e o mesmo será enviado por e-mail.  

 

São Paulo, 14 de Fevereiro de 2017. 
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ANEXO 1 - CARTA DE DISPONIBILIDADE INSTITUCIONAL (individual) 

(DOCUMENTOS EXIGIDOS) 

 

Declaro estar ciente e de acordo que o profissional (nome completo) 

......................................................................................................................................que 

desempenha atividades em equipe (NASF/AB/CER/Serviço de Reabilitação em Modalidade 

Única)........................... desde (especificar ano....................matrícula nº............................................ 

na função de ........................................ e profissão .......................................... no ESTABELECIMENTO 

DE SAÚDE denominado ................................ (nome do estabelecimento de Saúde) do Município 

........................... e do Estado .............., CNES nº........................, (profissional citar modalidade de 

NASF e CER)........................ e domiciliado em (citar Município e Estado de 

moradia)....................................... - .................... realizará as atividades presenciais com carga 

horária de 16 (dezesseis) horas semanais, bem como terá disponibilidade de comparecer aos dois 

dias da oficina presencial ............................................................... (inserir o nome da oficina), 

previstos no Edital 01/2017. 

Informo estar ciente também de que se trata de uma oficina de caráter formativo cujo processo de 

certificação dependerá do aproveitamento acadêmico demonstrado. 

 

 

__________________                                                                       ____________________________ 

Local, data                                                                                               Assinatura e carimbo 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Não serão aceitas declarações indicando mais de um candidato no mesmo documento; 

 Deverá constar o nome e a matrícula do coordenador da unidade e/ou instituição a qual o candidato 

está vinculado. 

 Carta de Disponibilidade Institucional (individual) deverá ser preenchida em papel timbrado da 

respectiva instituição. 
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ANEXO 2 - DECLARAÇÃO DO CANDIDATO DE DISPONIBILIDADE  

  

 
  

(DOCUMENTOS EXIGIDOS) 

Eu, .................................................................., declaro para fins de participação na Oficina (inserir o 

nome), a ser realizada pelo Hospital do Coração - HCor, ter inteiro comprometimento e 

disponibilidade para atuar e desenvolver as atividades programadas para a formação, participando 

dos encontros presenciais e dedicando o tempo estabelecido no Edital, além de concordar com 

todos os termos expressos no mesmo. 

Informo que a minha categoria profissional é ……………………………………… e exerço no NASF/Atenção 

Básica/CER/ Serviço de Reabilitação em Modalidade Única (profissional citar a 

modalidade)............................ a função de ............................................................... 

 

 

 

__________________________________ 

Local, data e assinatura 

 

 

 

 


