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EDITAL N
o
 001/2016 

 

 

 

1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

A Coordenação do Curso de Especialização em Economia da Saúde do Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública (IPTSP), da Regional Goiânia com sede na Rua 235, s/n, Setor 

Universitário, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, torna público que estarão abertas as 

inscrições para o referido curso. Maiores informações poderão ser obtidas através do website 

economiadasaude.iptsp.ufg.br/, e-mail adm.iatsufg@gmail.com ou telefone (62) 3209.6544 entre 

8:00 – 12:00hs. 

 

O Curso será realizado no período de 01/agosto/2016 a 18/setembro/2017, totalizando a 

carga horária de 364 horas, e as aulas serão ministradas em ambiente virtual caráter EAD, com  

encontros presenciais periódicos, em número de 5 ou 6, que ocorrerão na cidade de Brasília. 

  

O Curso de Especialização em Economia da Saúde destina-se prioritariamente a: 1) 

profissionais com vinculo de trabalho junto ao SUS. 2) profissionais com atividade profissional 

relacionada à economia da saúde e/ou incorporação de tecnologias em saúde, ou atividades 

relacionadas a instrumentalização de gestores neste sentido. 3) profissionais com nível superior 

completo com graduação em cursos da área de economia, saúde e áreas afins, reconhecidos pelo 

MEC. Necessário conhecimento básico em saúde pública, saúde coletiva e gestão de saúde no 

SUS. 

 

Os interessados devem atender os seguintes pré-requisitos: 

a) Ter curso superior concluído, reconhecido pelo MEC; 

b) Ter cursado disciplina(s) de saúde pública, saúde coletiva, economia da saúde ou 

equivalentes, com duração de no mínimo 16 horas, em cursos de especialização, 

extensão, pós-graduação strictu sensu ou lato sensu;  

c) Disponibilizar no mínimo 72 horas para os encontros presenciais, que contemplam 

aulas, provas e apresentação de trabalho de conclusão do curso; 

d) Dedicar aproximadamente 8 horas semanais, em média, para desenvolvimento das 

atividades do curso, totalizando 364 horas para atividades à distância;  
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e) Ter conhecimentos básicos de informática; 

f) Ter conhecimento de inglês técnico, para leitura e interpretação de artigos e textos 

técnicos. 

g) Ter acesso à Internet e aos seguintes softwares: Adobe Reader (pdf) e Media Player 

(áudio e vídeo).  

h) Ter autorização por escrito de seu superior imediato na sua função de trabalho, 

expressando liberação para as atividades do curso e para os encontros presenciais, 

bem como provas e apresentação de trabalho de conclusão do curso; 

i) Ter meios de financiamento para os deslocamentos e estadia durante os encontros 

presenciais que ocorrerão no curso – entre cinco (5) e seis (6), na cidade de Brasília 

 

 

 

2 – DA INSCRIÇÃO 

 

 

2.1. As inscrições no processo seletivo serão realizadas no período de 10/06/2016 a 16/06/2016, 

no site do curso economiadasaude.iptsp.ufg.br/, devendo a documentação ser digitalizada, em 

formato JPG ou PDF para envio como anexos.  

Cada um dos arquivos contendo os documentos de inscrição deverão ser nomeados da seguinte 

forma: Nome do documento_nome do candidato. 

 

2.2. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

 

a) Ficha de inscrição (modelo padronizado) devidamente preenchida e assinada; 

b) Cópia do diploma (frente e verso) de graduação em curso reconhecido pelo MEC, ou 

documento que comprove que o candidato colará grau no curso de graduação antes do início 

deste Curso de Especialização; 

c) Cópia do histórico escolar do curso de graduação; 

d) Cópia do último contra-cheque, se servidor da UFG; 

e) Documentos comprobatórios dos itens apresentados na ficha de inscrição (certificados de 

curso, comprovação de experiência, etc); 
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f) Carta de intenções contendo proposta de trabalho, áreas de interesse e expectativas em 

relação ao curso; 

g) Declaração de anuência do dirigente da instituição à qual está vinculado, expressando 

indicação e liberação do técnico para as atividades do curso;  

h) Declaração do aluno indicando responsabilidade por viabilizar o seu deslocamento e 

estadia para os momentos presenciais (passagens e diárias); 

i) Comprovante de inserção no serviço público de saúde (contrato de trabalho ou carta do 

chefe do serviço em papel timbrado com assinatura original); 

 

2.3. Os portadores de títulos de curso superior e/ou graduação obtidos no exterior deverão 

apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado 

internacional. 

 

2.4. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 

instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de 

forma completa e legível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

 

 

 

3. DAS VAGAS 

 

 

3.1. O número de vagas é quarenta (40) alunos, sujeito a alteração conforme plano de trabalho 

aprovado para esta turma, incluídos os dez por cento (10%) destinadas a servidores da UFG.  

 

3.2. Para todos os candidatos os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes deste 

Edital; 

 

 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1. O processo de seleção ao Curso de Especialização em Economia da Saúde será desenvolvido 

por uma Comissão de Seleção, designada pelo Conselho Diretor do Instituto de Patologia Tropical 

e Saúde Pública (IPSTP) da Regional Goiânia, de acordo com o regulamento do curso e com os 

procedimentos definidos neste Edital. 

 

4.2. O processo de seleção será desenvolvido no IPTSP.   

 

4.3. A seleção constará de: 
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a) Avaliação escrita abordando as áreas de saúde pública, saúde coletiva e gestão de saúde no 

SUS, que será realizada online, no ato da inscrição, no site do curso 

economiadasaude.iptsp.ufg.br/. A avaliação contará de 10 questões baseadas na bibliografia 

abaixo: 

- Campos, G W S; Minayo M C S et al. Tratado de saúde coletiva – Revista e Ampliada 2ª Ed, 

Editora HUCITEC, 2012; 

 - Giovanella L, Escorel S, Lobato, LVC, Noronha JC, Carvalho AI, organizadores. Políticas e 

Sistenas de Saúde no Brasil, 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Centro Brasileiro de 

Estudos de Saúde; 2012.   

 

e 

 

b) Avaliação do Curriculum vitae e do histórico escolar, considerando os seguintes critérios 

abaixo e suas respectivas pontuações: 

 
Tópicos Critérios Pontuação Pontuação 

Máxima 

 Atuação Profissional 

Atuação na área de  incorporação de 

tecnologias em saúde e/ou economia da 

saúde. 

Até 2 anos – 2 pontos 

De 2 a 4 anos – 4 pontos 

Acima de 4 anos – 5 

pontos 

5 pontos 

Formação Acadêmica 

  

  

Doutorado em saúde, administração ou 

economia.  

1 ponto 3 pontos 

Mestrado em saúde, administração ou 

economia. 

1 ponto 

Especialização em saúde, administração 

ou economia. 

1 ponto 

Formação 

complementar 

Curso de extensão ou especialização em 

formato EAD concluído. 

1 ponto 
1 ponto 

Avaliação de seleção Nota de acertos no teste de 

conhecimento sobre saúde pública e 

gestão de saúde no SUS. 

2 pontos  

2 pontos 

Produção Bibliográfica Artigos publicados na área da saúde, 

economia da saúde ou gestão da saúde. 

1,0 ponto (revistas 

indexadas) cada 

0,25 pontos cada (demais 

periódicos) 

0,1 cada (outras 

publicações 
 4 pontos 

Resumos apresentados em congressos e 

seminários na área da saúde, economia 

da saúde ou gestão da saúde. 

0,1 ponto cada 

Capítulo de livro ou outros documentos 

técnicos (manual, diretriz) na área da 

saúde, economia da saúde ou gestão da 

saúde. 

1 ponto cada 

mailto:economiadasaude.iptsp.ufg.br/
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4.4. A avaliação de que trata a alínea “a” do item 4.3 será eliminatória, para alunos com nota 

inferior a 5 e aquelas referentes à alínea “b” será classificatória. 

 

4.5. Todas as avaliações receberão um valor entre zero (0,0) e quinze (15,0), conforme tabela 

acima. 

 

4.6. O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 20 e 24 de junho de 2016. 

 

4.7. Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das avaliações. 

 

4.8. A classificação do candidato dependerá de sua nota geral, calculada pela soma das notas 

obtidas em cada critério de avaliação, conforme quadro 4.3. 

Terão prioridade das vagas, independente de sua pontuação, profissionais atuando no SUS com 

atividade profissional relacionada à economia da saúde e/ou incorporação de tecnologias em 

saúde, ou atividades relacionadas a instrumentalização de gestores neste sentido. 

         

4.9. Em caso de empate na média geral, a classificação ordinal será feita de acordo com avaliação 

da carta de intensões, por parte da comissão avaliadora; 

 

4.10. O resultado final do processo seletivo será homologado pelo Conselho Diretor da Instituto 

de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) e divulgado por meio eletrônico na página 

economiadasaude.iptsp.ufg.br/ e também iptsp.ufg.br/ ,  em 04 de julho de 2016. 

 

4.11. Da divulgação final do resultado do processo seletivo constará o nome de todos os 

candidatos, com exceção daqueles considerados desistentes. Serão divulgados os 40 candidatos 

selecionados e 10 candidatos suplentes, para os casos de desistência formal, ou não efetivação da 

matrícula.  

 

 

5. DA MATRÍCULA 

 

5.1. As matrículas serão realizadas no período de 5 a 8 de julho de 2016. Os documentos (listados 

no artigo 5.2 abaixo) deverão ser enviados por correio (SEDEX ou carta registrada) para o 

endereço: 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

A/C Raionny Fernandes, Sala 411. 

Rua 235, s/n - Setor Universitário 

Goiânia - GO. 74605-050 

 

Serão aceitos documentos postados até o último dia do período de matrícula. 

 

mailto:economiadasaude.iptsp.ufg.br/
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5.2. No ato da matrícula serão exigidos os seguintes documentos do candidato selecionado: 

 

a) O requerimento em formulário próprio da Secretaria do Curso, disponível em 

economiadasaude.iptsp.ufg.br/; 

b) Cópia do documento de identidade e do CPF;  

c) Cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País; 

d) Duas fotos 3x4, recentes; 

e) Cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome da(o) candidata(o). 

 

 

5.3. Somente será matriculado no curso o candidato selecionado que tenha comprovação de 

colação de grau em curso superior devidamente reconhecido pelo MEC antes do início do curso. 

 

5.4. O calendário detalhado de atividades do curso, será divulgado no Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública (IPTSP) à qual o curso está vinculado por meio do site do curso 

economiadasaude.iptsp.ufg.br/, além do envio por e-mail para os alunos. 

 

Os encontros presenciais, acontecerão nas datas abaixo, sempre na cidade de Brasília. A presença 

é obrigatória à todos os alunos, em 75% das aulas e 100% das provas. 

 

Agosto de 2016, dias 3, 4 e 5. 

Outubro de 2016, dias 5, 6 e 7. 

Dezembro de 2016, dias 7,8 e 9. 

Fevereiro de 2017, dias 8, 9 e 10. 

Abril de 2017, dia 17. 

Junho de 2017, dias 29 e 30.  

 

5.5. Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea. 

 

5.6. O candidato classificado que não concretizar a sua matrícula por falta da documentação 

exigida ou deixar de comparecer ao local no período fixado para a matrícula perderá o direito à 

vaga do respectivo curso. 

 

5.7. Não será permitido o trancamento de matrícula neste Curso. 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

6.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo 

contidas nos comunicados e neste edital; 

 

mailto:economiadasaude.iptsp.ufg.br/
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6.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos 

comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste 

processo seletivo; 

 

6.3. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço, na Secretaria do curso, enquanto 

estiver participando do processo de seleção; 

 

6.4. O prazo de recurso ao processo de seleção do Curso de Especialização em Economia da 

Saúde será de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a partir do horário de divulgação do resultado final. 

 

6.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Conselho Diretor do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da Regional Goiânia em primeira instância.  

 

 

 

Goiânia, 10 de maio de 2016. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Cristiana M. Toscano 

Coordenador do Curso de Especialização em Economia da Saúde 

IPTSP / UFG 

 

 

 
__________________________________________ 

Profa. Flávia Aparecida de Oliveira 

Diretora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

IPTSP / UFG 
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FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

Nome completo__________________________________________________________________ 

Endereço______________________________________________________________________ 

Bairro:_________________________CEP:______________ Cidade:________________________ 

Estado:________  Telefone(s): (_____) ______________________;(   ) ______________________ 

Celular: ______________________________________ e-mail: ________________________;   

Filiação:  

Pai:_____________________________________________________________________               

Mãe:____________________________________________________________________ 

Nascimento :_____/_____/__________ Sexo: F (    )       M (    ) 

Cidade:_________________________Estado:___  País ________ Nacionalidade:_________ 

Estado Civil: (   ) solteiro (   ) casado (   ) divorciado   (   ) outros  

RG no:_________________________UF:_____ Data de Emissão :_____/_____/_____          

CPF:_____________ Título Eleitoral :____________________________UF:_____Zona _______ 

Seção_______   Emissão :_____/_____/_____ 

 

DECLARAÇÃO 

 

 Declaro que estou de acordo com as normas de seleção adotadas pelo Curso de 

Especialização em Economia da Saúde da UFG, bem como os critérios de seleção. Se selecionado 

declaro ainda estar ciente da obrigatoriedade de participação nas atividades presenciais a 

ocorrerem em Brasília. 

  

    

Em, ______ de ________________ de 201__. 

  

____________________________________ 

                                                                                                                     Assinatura do Candidato  
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE CURRÍCULO PADRONIZADO – FCP 

 

1 – Identificação do candidato 

Nome completo: 

 

 

2 – Titulação (incluir linhas se necessário) 

Graduação Curso: Período (mês/ano)  

Início:           Conclusão: 

 Instituição: 

Cidade: UF: País: 

Especialização  Curso: Período (mês/ano) 

Início:           Conclusão: 

 Instituição: 

Cidade UF: País: 

Mestrado/Doutorado Curso: Período (mês/ano) 

Início:           Conclusão: 

 Instituição: 

Cidade UF: País: 

Outros cursos de nível 

superior 

Curso: Período (mês/ano) 

Início:           Conclusão: 

 Instituição: 

Cidade UF: País: 

 

3 – Atuação profissional (acrescentar linhas se necessário)  

Instituição Descritivo de atividades 

 

Função Tempo de 

atuação 

    

    

    

 

4 – Produção bibliográfica – Material publicados na área da saúde, economia da saúde ou 

gestão da saúde. (Publicações no prelo somente serão aceitas acompanhadas da carta de aceite da 

Editora ou Revista Científica.)  

Item Tipo N
o
 de publicações 

4.1 Artigos publicados em revistas indexadas  

4.2. Artigos publicados em demais periódicos   

4.3 Artigos publicados em outras formas (revistas, jornais ou sites de 

divulgação)  

 

4.4 Livro e/capítulo de livro 

 

 



  

 

 

4.5  Resumos apresentados em congressos e seminários na área da saúde, 

economia da saúde ou gestão da saúde. 

 

 

 

 

5 – Informações complementares (Justificativa que possa auxiliar no julgamento) 

 

 

 

6 – Declaração 

Declaro que este currículo contém informações completas e exatas, que aceito o sistema e os 

critérios adotados pela Comissão de Seleção do Curso de Especialização em Economia da Saúde, 

no processo de seleção. 

 

 ___/___/_____  

Local Data Assinatura 

 

 


