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AVISO DE EDITAL Nº 1/2022 , CEPASP - PROCESSO DE OCUPAÇÃO DE VAGAS 
REMANESCENTES - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 

 
A Coordenação do Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas ao Setor Público 

(CEPASP), da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas 
(FACE) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Goiânia, com sede no Bairro 
Rod. Goiânia - Nova Veneza, Campus Samambaia, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, 
torna público que estarão abertas no período de 08/02/2022 a 08/03/2022 as inscrições 
para o curso de Especialização em Gestão da Saúde Pública com ênfase em Educação na 
Saúde, turma especial, a ser ofertado para os trabalhadores do Ministério da Saúde, no 
âmbito do projeto-piloto do Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde (SIMAPES). 
Maiores informações poderão ser obtidas por meio do e-mail sea.face@ufg.br e/ou sítio 
página https://sea.face.ufg.br/p/39854-especializacao-em-gestao-da-saude-publica na 
Internet. 

 

As vagas de que trata este Edital correspondem às vagas estabelecidas 
no Edital CEPASP nº03/2021 e eventualmente não ocupadas no decorrer do processo 
seletivo ou provenientes de desistência extemporânea do curso, com um limite extra de 
15%, a fim de resguardar novas desistências. Desta forma, será ofertado um total de 43 
vagas, sendo 34 vagas iniciais e 5 vagas a título de cadastro de reserva caso surja alguma 
desistência. 

 
 
 

Goiânia, 07 de fevereiro de 2022. 
 
 

Profa. Dra. Daniela Rosim 
Gestão da Saúde Pública com ênfase em Educação na Saúde 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) 
Coordenadora 

 
 

Prof. Dr. Vicente da Rocha Soares Ferreira 
Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas so Setor Público (CEPASP) 

Coordenador 
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EDITAL CEPASP Nº 1/2022 - PROCESSO DE OCUPAÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES - 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 

 
 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

A Coordenação do Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas ao Setor Público – CEPASP, 

da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE) DA 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Goiânia, com sede no Bairro Rod. Goiânia 

- Nova Veneza, Campus Samambaia, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, torna público 

que estarão abertas no período de 08/02/2022 a 08/03/2022, as inscrições para o curso 

de Especialização em Gestão da Saúde Pública com ênfase em Educação na Saúde, turma 

especial – vagas remanescentes, a ser ofertado para os trabalhadores do Ministério da 

Saúde, no âmbito do projeto piloto do Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde 

(SIMAPES). Maiores informações poderão ser obtidas por meio e- mail sea.face@ufg.br 

e/ou página https://sea.face.ufg.br/p/39854-especializacao-em- gestao-da-saude-publica na 

Internet. 
 

 

2. DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO E LOCAL DO CURSO 

O curso será realizado no período de 01/04/2022 a 31/03/2024, totalizando a carga 

horária de 360 horas, com atividades previstas quinzenalmente, às sextas-feiras, das 18 

às 22 horas e 30 minutos e aos sábados, das 8 às 13 horas 30 minutos. 

O curso será realizado no modo de Ensino Remoto, por meio de plataforma educacional 

informada no plano de ensino de cada módulo/disciplina, seguindo as mesmas datas e 

horários propostos no cronograma do curso. 

 

 
3. OBJETIVOS DO CURSO 

O curso apresenta como objetivos: 

Objetivo Geral: Qualificar e preparar o atual quadro de trabalhadores do Ministério da 

Saúde (MS), no que se refere à Gestão da Saúde Pública na perspectiva das políticas e 

programas de Educação na Saúde; 
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a) Objetivos específicos: ensinar e produzir conhecimentos sobre as melhores 

práticas, processos e ações inovadoras aplicadas à Gestão da Saúde Pública com ênfase 

em iniciativas para o mapeamento, monitoramento e avaliação de ações de Educação na 

Saúde; preencher uma lacuna na formação do atual quadro de profissionais e 

trabalhadores do Ministério da Saúde (MS), especialmente na área de Educação na 

Saúde. 

 
 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 

a) O período de inscrição é de 08/02/2022 a 08/03/2022; 

b) As inscrições serão realizadas totalmente on-line. Para isso basta acessar o link da 

inscrição na página do curso da secretaria de especialização da FACE/UFG: 

https://sea.face.ufg.br/p/39854-especializacao-em-gestao-da-saude-publica 

4.3 Para confirmar a inscrição os candidatos deverão enviar, no ato da inscrição pelo 

sistema, os seguintes documentos: 

a) Cópia digitalizada da Carteira de Identidade e do CPF; 

b) Cópia de comprovante de vínculo profissional. Para a comprovação de vínculo como 

servidor em exercício no MS orienta-se apresentar a cópia da tela do SIGEPE contendo nome, 

local e tempo de exercício do servidor (acessar, pelo computador: SIGAC > ver dados > consultar 

dados funcionais > imprimir > salvar PDF). Para os demais trabalhadores, orienta-se a 

apresentação de documento atualizado que comprove o vínculo profissional; 

c) Cópia digitalizada do Visto RNE para estrangeiros residentes no país; 

d) Cópia digitalizada do Certificado de Graduação (frente e verso), devidamente 

reconhecido pelo MEC, ou declaração de que o candidato concluirá a graduação antes 

do início do Curso; 

e) Currículo devidamente preenchido, com declaração de que o candidato está de 

acordo com as normas de seleção adotadas (inclusa no próprio Currículo), com todos os 

anexos e páginas numeradas no rodapé (Apêndice 1); 

f) Termo de Ciência do Edital devidamente preenchido e assinado, conforme modelo do 

Apêndice 2 deste Edital e 

g) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme modelo do 

Apêndice 3 deste Edital. 

4.3.1 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 aquele que informar dados 

comprovadamente inverídicos. 



4.4. A homologação das inscrições será divulgada na página da Secretaria de 

Especialização da FACE, no sítio https://sea.face.ufg.br/p/39854-especializacao-em- 

gestao-da-saude-publica, no item do respectivo curso no dia 11/03/2022, conforme 

Cronograma do Processo Seletivo. 

4.5 O Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas ao Setor Público (CEPASP) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) está à disposição para tirar todas as dúvidas, em 

regime remoto e via e-mail a ser enviado para a Secretaria de Especialização da FACE: 

sea.face@ufg.br. 

 
5. DAS VAGAS 

5.1. O curso ofertará um total de 43 (quarenta e três) vagas, sendo 34 vagas iniciais e 5 vagas 

a título de cadastro de reserva caso surja alguma desistência disponíveis para os 

trabalhadores do Ministério da Saúde para os trabalhadores das unidades 

desconcentradas do Ministério da Saúde, a saber: das Superintendências Estaduais, 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), dos Institutos e Hospitais 

Federais. 

5.1.1 Terão preferência os candidatos que comprovarem vínculo profissional com 

similaridade do tema ofertado, o que deve ser comprovado por meio de declaração 

da chefia imediata ou da Instituição a que esteja vinculado. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. O Processo Seletivo será realizado por meio de análise de currículo dos(as) 

candidatos(as) que se inscreverem no processo. Os critérios de pontuação dos 

currículos estão publicados no Apêndice 1 deste Edital. 

6.2. O processo de seleção ocorrerá em formato remoto, no período de 

14/03/2022 a 21/03/2022 pela Comissão de Seleção, composta por professores da 

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas - FACE. 

6.3. Nos casos em que o número de selecionados exceder o número de vagas 

ofertadas, a Coordenação do curso procederá à classificação dos candidatos para a 

composição da lista de espera conforme a análise curricular do candidato, de 

acordo com o regulamento do curso e com os procedimentos definidos neste 

edital. 

6.4. A ordem dos candidatos para a composição da lista de espera obedecerá a 

ordem de maior pontuação, observados os parâmetros do Apêndice 1 e a 

quantidade de vagas disponíveis. 

6.5 Em caso de empate na média geral, a classificação ordinal será feita de acordo com 

a maior nota na seguinte ordem: experiência profissional comprovada por meio de 

documento do SIGEPE, comprovação por carteira de trabalho, declaração de pessoa 

jurídica/e ou pessoa física do órgão/instituição que teve ou tem vínculo, e por 

autodeclaração de atuação na área, mediante comprovação dos trabalhos realizados. 

6.6 A experiência profissional deve ser comprovada por meio de documento do SIGEPE 

ou declaração do órgão/instituição que teve ou tem vínculo profissional, bem como 
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declaração ou comprovação por meio do registro daqueles regidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT). 

6.7. O resultado final do processo seletivo será homologado pela coordenadora do curso 

e fixado no(s) quadro(s) de aviso da Secretaria e divulgado por meio eletrônico na página 

https://sea.face.ufg.br/p/39854-especializacao-em-gestao-da-saude-publica da Secretaria de 

Especialização da FACE/UFG, em 23/03/2022. Os recursos serão recebidos até o dia 

25/03/2022. 

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

os(as) candidatos(as), com exceção daqueles considerados desistentes e/ou não 

selecionados no processo seletivo. 

6.9 Para todos(as) os(as) candidatos(as) os critérios e procedimentos de seleção serão 

os constantes deste Edital. 

 

7. CRONOGRAMA COM AS PRINCIPAIS DATAS 
 
 

Período de inscrição De 08/02/2022 a 08/03/2022 
Homologação das inscrições 11/03/2022 
Processo seletivo De 14/03/2022 a 21/03/2022 
Resultado final 23/03/2022 
Recursos Até 25/03/2022 
Início do curso 04/2022 

 
 

8. DAS MATRÍCULAS 

8.1. Para a realização da matrícula, os(as) candidatos(as) aprovados(as) e 

selecionados(as) deverão apresentar a documentação mencionada no item 4.3 na 

Secretaria de Especialização da FACE/UFG, de acordo com cronograma a ser 

divulgado pela comissão de seleção. 

8.2. Devido à pandemia da Covid-19, a entrega das cópias físicas da documentação 

solicitada deverá ocorrer em momento posterior e oportuno a ser decidido pela 

Coordenação do Curso. 

8.3. Somente será matriculado no curso o candidato vinculado ao ministério da 

saúde, aprovado e selecionado que efetivamente comprove que colou grau em 

curso superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação antes do 

início das aulas. 

8.4. O calendário de atividades do curso, inclusive o período de matrículas, será 

divulgado no Portal da FACE/UFG, Unidade Acadêmicas à qual o curso está 

vinculado, e por meio da homepage https://sea.face.ufg.br/p/39854-especializacao-

em-gestao-da-saude- publica 



8.5. A entrega das cópias físicas da documentação poderá ser realizada mediante 

procuração com firma reconhecida ou registrada em cartório. No ato de entrega 

da documentação será necessária a apresentação do documento original de 

identidade do procurador. 

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

8.7. O(a) candidato(a) aprovado(a) e selecionado(a) 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 no curso. 

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

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará na aceitação das normas para este processo 

seletivo contidas nos comunicados e neste edital; 

9.2. Acarretará a eliminação do(a) candidato(a) 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; 

9.3. O(a) candidato(a) deverá manter atualizado o seu endereço junto à Secretaria do 

curso, enquanto estiver participando do processo de seleção; 

9.4. O prazo de recurso para o indeferimento de homologação e resultado final do Curso 

de Especialização será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do horário de divulgação 

do resultado final. 

9.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Conselho Diretor da FACE/UFG 

da Regional Goiânia em primeira instância. 

 

 
Goiânia, 07 de fevereiro de 2022. 

 

Profa. Dra. Daniela Rosim 
Gestão da Saúde Pública com ênfase em Educação na Saúde 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) 
Coordenadora 

 
 

Prof. Dr. Vicente da Rocha Soares Ferreira 
Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas ao Setor Público (CEPASP) 

Coordenador 



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

 

APÊNDICE 1 
 

ESPECIALIZAÇÃO EM 

GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE EM EDUCAÇÃO 

NA SAÚDE 

FORMULÁRIO DE CURRÍCULO PADRONIZADO – FCP 
 

 

PONTUAÇÃO    
 

1 – Identificação do(a) candidato(a) 

 
 

2 – Titulação 

G - Graduação: Curso: Período (mês/ano) 

Início: Conclusão: 

No do Anexo: 

Instituição: 

Cidade: UF: País: 

 

Outros: 

A - Aperfeiçoamento ( ) 

Curso: Período (mês/ano) 

Início: Conclusão: 

No do Anexo: 

E - Especialização    ( ) 

M - Mestrado (   ) 

Instituição: 

Cidade: UF: País: 

 

Outros: 

A - Aperfeiçoamento ( ) 

Curso: Período (mês/ano) 

Início: Conclusão: 

No do Anexo: 

E - Especialização    ( ) 

M - Mestrado (   ) 

Instituição: 

Cidade: UF: País: 

O nº do anexo é o nº da página do mesmo 

 

Pontuação da Titulação 

Na área de concentração 
Ex: Administração e Saúde 

G = 2,00 A = 1,00 E = 3,00 M = 4,00 
Pontue conforme Tabela ao 

lado 

Em área correlata 
Ex: Economia, biologia e etc 

G = 1,50 A = 0,75 E = 2,00 M = 3,00 

Fora da área 
Ex: Pedagogia, engenharia e etc G = 1,00 A = 0,50 E = 1,00 M = 2,00 

O Coordenador do Curso irá conferir sua pontuação 

Nome completo: 



3 – Atividade Profissional – as ultimas 3 

Função Local Início Término No do Anexo: 

     

     

     

O nº do anexo é o nº da página 

 

Pontuação da Atividade Profissional – por ano 

Na área de concentração 
Ex: Administração e Saúde 

Em área correlata 
Ex: Economia, biologia e etc 

Fora da área 
Ex: Pedagogia, engenharia e etc 

Máximo de 10 pontos 

 

 

 

 
Pontue conforme Tabela ao 

2,00 por atividade 1,00 por atividade 0,50 por atividade 

O Coordenador do Curso irá conferir sua pontuação 

 

 

 

4 – Cursos e Estágios 
Item Atividade Nº do Anexo: 

4.1 Cursos extracurriculares com menos de 30 horas  

4.2 Cursos extracurriculares entre 30 e 90 horas  

4.3 Cursos extracurriculares com mais de 90 horas  

4.4 Estágios com menos de 300 horas  

4.5 Estágios entre 300 e 600 horas  

4.6 Estágios com mais de 600 horas  

4.7 Idiomas  

4.8 Informática  

O nº do anexo é o nº da página do mesmo 

 

Pontuação dos Cursos e Estágios 

Cursos 
No máximo 04 anexos por itém 

Na área de concentração 
Ex: Administração e Saúde 

Em área correlata 
Ex: Economia, biologia e etc 

Fora da área 
Ex: Pedagogia, engenharia e etc 

Máximo de 2,5 pontos 

 

 

 

 

 

Pontue conforme Tabela ao 

lado 

Menos de 30 horas 0,50 0,25 0,10 

Entre 30 e 90 horas 0,75 0,50 0,25 

Mais de 90 horas 1,25 1,00 0,50 

 

Estágios Na área de concentração 
Ex: Administração e Saúde 

Em área correlata 
Ex: Economia, biologia e etc 

Fora da área 
Ex: Pedagogia, engenharia e etc 

Máximo de 2,5 pontos 

 

 

 

 

 
Pontue conforme Tabela ao 

lado 

Menos de 300 horas 0,50 0,25 0,10 

Entre 300   e   600 

horas 
0,75 0,50 0,25 

Mais de 600 horas 1,25 1,00 0,50 
 

Idioma Nível Básico Nível Intermediário Nível Avançado Máximo de 2,5 pontos 

 

 

 

Pontue conforme Tabela ao 

lado 

Inglês 0,50 0,75 1,25 

Outro Idioma 
0,50 0,75 1,25 

 

 

Informática 

Pacote Office 

Básico 

Pacote Office 

Avançado 

Outro Curso Máximo de 2,5 pontos 

 

 

 
Pontue conforme Tabela ao 

lado 
0,75 2,00 0,50 

O Coordenador do Curso irá conferir sua pontuação 



 

 

5 – Congressos, Simpósios e afins 
Título do evento Modalidade No do Anexo: 

   

   

   

   

   

   

O nº do anexo é o nº da página do mesmo 

*Classificar Modalidade em: A – apresentador/palestrante; P – participante; O – organizador 

 

Pontuação de participação em Congressos, Simpósios e afins 

Modalidade 
No máximo 02 anexos por itém 

Na área de concentração 
Ex: Administração e Saúde 

Em área correlata 
Ex: Economia, biologia e etc 

Fora da área 
Ex: Pedagogia, engenharia e etc 

Máximo de 10 pontos 

 

 

 

 

 

Pontue conforme Tabela ao 

lado 

A – apresentador 2,50 2,00 1,00 

P – participante 1,00 0,50 0,25 

O – organizador 
1,50 0,75 0,50 

O Coordenador do Curso irá conferir sua pontuação 

 

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

 
 

8 – Declaração 

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

adotados pela Comissão de Seleção do Curso de Especialização em Gestão da Saúde Pública com 

ênfase em Educação na Saúde, no processo de seleção. 

 
 

Goiânia, em de de 20 . 

 

 

 

 
 

Assinatura do Candidato 
 

9 – Avaliação pela Comissão de Seleção 
 

 
 

Assinatura do 1º avaliador  Assinatura do 2º avaliador 



 

Assinatura do 3º avaliador  Assinatura do 4º avaliador 

 

Pontuação Obtida 
 

Conversão (Média) 
 

 

 

 

Goiânia, em de de 20 . 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 
 

 

APÊNDICE 2 

 
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE 

EM EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

 
TERMO DE CIÊNCIA DO EDITAL E REGULAMENTO 

 

 
Eu,  , 

portador do CPF nº , aprovado no Processo Seletivo de Especialização em Gestão da 

Saúde Pública com ênfase em Educação na Saúde, declaro ter ciência das condições inerentes ao Edital 

CEPASP nº 3/2021 e Regulamento do curso, condições estas com as quais concordo e firmo o presente 

instrumento, contendo em anexo o termo de compromisso assinado. 

 

 

 
 
Goiânia, de de 20 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass. Atendente Secretaria ou Ass. do(a) aluno(a) 

Entrevistador 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

 
APÊNDICE 3 

 
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM ÊNFASE EM 

EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome (legível):      ; Sexo: F ( ) M ( ) 

Nascimento: / /  ; Estado Civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) divorciado ( ) outros 

Naturalidade:   ; Nacionalidade: ; CPF:  ; 

RG: _; Órgão Emissor: ; UF: ; Emissão: / / ; 
 

T. Eleitor: ; UF: ; Zona: ; Seção: ; Emissão: / / ; 

Telefone(s): ( ) ; ( ) ; Celular: ( ) ; 

E-mail: 

  ; 

ENDEREÇO 

Rua/Avenida:   ; Quadra: ; Lote: _ ; 

Bairro: ; Cidade: ; UF:  ; CEP:  ; 

FILIAÇÃO 

Pai: : 

Mãe: ; 

FORMAÇÃO – CURSO SUPERIOR 

Instituição:  ; Graduação:    ; 

Título: ; Início: __ / / ; Término: / / ; 

DECLARAÇÃO 

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

da Saúde Pública com ênfase em Educação na Saúde , da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis 

e Ciências Econômicas da UFG. 

Goiânia, em, de de 20 . 
 

 
 

 

Anexos: RG, CPF, Certificado Graduação, Foto. 

Assinatura do Candidato 

FOTO 


