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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

E d i t a l  d o  E x a m e  d e  S e l e ç ã o  2 0 1 9 . 2  

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família, de acordo com o Regulamento do 

Curso e com o previsto no Regimento da Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, comunica a abertura 

do processo seletivo ao Curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família, turma de 2018/1, regido pelas 

normas a seguir descritas.  

 

1. VAGAS 

 20 (vinte) vagas 

 

2. INSCRIÇÕES 

Período: 26/04/2019 a 24/06/2019 

Local: Av. Presidente Vargas, 642 / 22º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ 

CEP 20071001 Telefones: (21) 2206-9741 / 9743 

Atendimento: terça-feira a sexta-feira 

Horário: das 9h às 12h e 13h às 15h 

 

(a) 1ª etapa: preencher o formulário de inscrição disponível em https://goo.gl/i398Sq para receber o boleto 

da taxa de inscrição via correio eletrônico.  

(b) 2ª etapa: entregar a documentação relacionada no item 3 pessoalmente ou por correspondência. Por via 

postal: enviar por sedex com aviso de recebimento (AR) para o endereço acima, com data de postagem 

até 20/06/2019. 

 

3. DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 CÓPIA DO DIPLOMA de graduação em cursos da área de ciências da saúde, ciências humanas ou 

ciências exatas.  

Os graduados nas áreas de ciências humanas ou ciências exatas deverão apresentar, além do diploma, um 

certificado de pós-graduação em área de saúde ou comprovação de experiência profissional no campo da 

saúde de no mínimo um ano.  

Exige-se diploma de graduação emitido por curso reconhecido no Brasil ou no país de origem do candidato 

estrangeiro. Diploma de candidato brasileiro obtido no exterior deverá estar revalidado nos termos da 

legislação em vigor. 

 

Observação: Na ausência do diploma de candidatos brasileiros, poderá ser aceita uma declaração de 

conclusão do curso, constando a data da colação de grau que deverá ser anterior ao último dia de inscrição, 

com a menção da portaria de reconhecimento do curso publicado no Diário Oficial da União. A declaração 

deverá ser substituída pelo diploma, devidamente registrado, antes da matrícula no período letivo seguinte 

ao do ingresso no Curso, sob pena de indeferimento da matrícula.  

 

 CÓPIA DO HISTÓRICO ESCOLAR do curso de graduação 

 CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 

 CÓPIA DO CPF 

 CV Lattes (consultar http://lattes.cnpq.br/index.htm)  

 UMA FOTOGRAFIA 3X4 recente 

 Proposta de Dissertação vinculada a uma das linhas de pesquisa do curso (ANEXO II) 

Importante: É vedada a entrega de quaisquer documentos encadernados (espiral ou capa dura).  

 TAXA DE INSCRIÇÃO (não reembolsável e sem isenção) no valor de R$ 75,00. 

A inscrição somente será considerada válida mediante o recebimento pela Secretaria do Mestrado em Saúde 

da Família de todos os documentos acima relacionados, incluindo a proposta de dissertação, e a 

verificação do pagamento da taxa de inscrição.  

 

 

3° Reconhecimento: Portaria MEC nº 656, de 23/05/2017. 

http://estacio.intranet.br/mundoempresa/identidadevisual/thumbnails/Estacio_09_V_Luxo_cor.jpg
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4. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

Saúde da Família  

 

5. OBJETIVOS 

 Supervisionar e estimular o desenvolvimento do trabalho em Equipes de Saúde da Família (ESF); 

 Capacitar profissionais das ESF para identificação de necessidades de saúde da população adscrita ao 

PSF e adoção de estratégias adequadas de intervenção; 

 Realizar estudos epidemiológicos e pesquisas avaliativas referentes ao desempenho das ESF; 

 Gerenciar a expansão e consolidação das ESF no plano municipal e estadual; 

 Aprimorar o ensino e as práticas de Saúde da Família nos cursos da área de saúde; 

 Desenvolver e supervisionar as ações de educação permanente junto às ESF; 

 Melhorar a qualidade dos processos de trabalho das ESF e o impacto no nível de saúde das populações 

adscritas; 

 Promover ações intersetoriais referentes às demandas identificadas pelas ESF; 

 Desenvolver modelos de ações de promoção de saúde nas áreas loco-regionais adscritas às ESF. 

 

6. LINHAS DE PESQUISA 

- DIAGNÓSTICO LOCAL E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA – estudos epidemiológicos e de 

vigilância em saúde (sanitária, epidemiológica e ambiental).  

 

- GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA À REDE SUS – avaliação de serviços e estudo da 

rede de saúde e mecanismos de referência e contrarreferência.  

 

- PRÁTICAS E TECNOLOGIAS EM SAÚDE DA FAMÍLIA – estudo de ferramentas específicas utilizadas 

para ampliação das ações na Estratégia Saúde da Família. 

 

- PROCESSO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA – 

estudo de questões vinculadas ao cotidiano das equipes e sobre a formação do profissional vinculado à 

atenção primária. 

 

7. PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção estará a cargo da comissão de seleção designada pelo Coordenador do Curso e 

composta por três (03) docentes. Etapas: 

I. Prova eliminatória. Questões baseadas nos textos acadêmicos fornecidos na bibliografia (ANEXO I) 

relacionada à área de SAÚDE DA FAMÍLIA e SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. Além da capacidade de 

síntese e de análise crítica, serão avaliadas a capacidade de argumentação, a clareza de exposição e a 

correção gramatical e ortográfica. 

II. Prova de língua estrangeira - Prova escrita de inglês, espanhol ou francês (compreensão e 

interpretação). Será permitido o uso de dicionário impresso (exclusivamente), desde que trazido pelo 

candidato. É vedado o uso de quaisquer aparelhos eletrônicos. 

 

Observações:  

(1) A nota mínima para aprovação nas provas é 7,0 (sete). 

(2) O candidato que não obtiver nota mínima na prova de língua estrangeira e for aprovado na prova 

escrita e na entrevista, deverá se submeter a nova avaliação no final do primeiro semestre letivo. A 

permanência no curso ficará sujeita a sua aprovação nesta segunda avaliação. 

 

III. Entrevista eliminatória. Na entrevista serão analisados o currículo do candidato, assim como a proposta 

de dissertação apresentada, levando-se em consideração sua relevância e pertinência, pressupostos teóricos, 

metodologia e adequação às linhas de pesquisa do Mestrado.  
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8. RESULTADOS 

 

I. O resultado da prova escrita será divulgado na Secretaria de Mestrado e na internet 

(http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/saude-da-familia/processos-de-selecao.aspx), sendo 

divulgada somente após a conclusão do certame. 

II. Os horários determinados para as entrevistas na Secretaria de Mestrado pelo telefone (21) 3231-6135 ou 

na internet (http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/saude-da-familia/processos-de-

selecao.aspx). 

IV. O resultado final, sob a forma de lista de aprovados, estará disponível na Secretaria de Mestrado, 

assim como na internet. 

 

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 O MESTRADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA é presencial.  

 O processo de seleção (avaliação e entrevista) será realizado no Campus Presidente Vargas (Avenida 

Presidente Vargas, 642 – 22º andar – Centro – Rio de Janeiro).  

 Os candidatos selecionados para a segunda fase do processo seletivo poderão solicitar a realização das 

entrevistas por mídias eletrônicas, como no caso de Skype. Neste caso, deverão entrar em contato com a 

Coordenação do Programa em até 48 horas após a divulgação do resultado da primeira fase. 

 Os candidatos deverão estar munidos de documento de identificação (com validade no território 

nacional) e do boleto do pagamento da taxa de inscrição e comparecer ao local das provas com meia hora de 

antecedência. 

 O candidato é responsável por informar-se sobre o dia, o horário e o local de todas as etapas do processo 

seletivo que exijam sua presença. O não comparecimento ou atraso do candidato superior a 15 (quinze) 

minutos do horário previamente estabelecido, em qualquer etapa do processo seletivo, importará a sua 

eliminação do processo seletivo. 

 O resultado final será divulgado sob a forma de lista de candidatos aprovados. 

 Não haverá segunda chamada, nem divulgação de resultados parciais. 

 Não haverá revisão de provas. 

 As decisões da Comissão de Seleção não admitem recursos. 

 Os candidatos aprovados deverão fazer a matrícula na data indicada no calendário divulgado. 

 Não será permitido o trancamento de matrícula no 1º semestre letivo do curso. 

 O candidato aprovado e matriculado deverá cursar o Programa em até 24 meses, tendo exame 

final / defesa da dissertação em julho de 2021. 

 A retirada dos documentos entregues no ato da inscrição, excetuando os pré-projetos, será na Secretaria 

de Mestrado. Os documentos serão destruídos após o dia 02/08/2019.  

 Egressos dos cursos de Residência em Medicina de Família e Comunidade e de Residência 

Multiprofissional, profissionais atuantes na Atenção Primária no Estado do Rio de Janeiro e municípios, bem 

como os gestores das Secretarias Municipais e Estaduais, que tenham atuação nas áreas da Atenção Primária 

e/ou Vigilância em Saúde, farão jus a bolsas de 50%, podendo ser renovadas a cada semestre. Nestes casos, o 

profissional deverá apresentar documentação comprobatória desta atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/saude-da-familia/processos-de-selecao.aspx
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10. CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Atividade 
Dia/horário Período de inscrição         26/04/2019 a 24/06/2019 (presencial) 

26/04/2019 a 20/06/2019 (correspondência) 

Provas  
Prova escrita 25/6/2019  

(terça-feira) 

9h às 12h 

Prova de língua estrangeira 13:30h às 15h 

Entrevistas  29/6/2019 (sábado) 

Divulgação do resultado final  03/7/2019 (quarta-feira) 

Matrícula dos candidatos aprovados Até 02/8/2019 (sexta-feira) 

Início das aulas 09/8/2019 (sexta-feira) 

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2019. 

 

Coordenadores do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família 

Prof. Dr. Ricardo de Mattos Russo Rafael / Prof. Dr. Carlos Henrique Assunção Paiva 

 

 
BANCA DO CONCURSO 

Prof. Dra. Anna Tereza Miranda Soares de Moura 

Prof. Dr. Carlos Gonçalves Serra 
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ANEXO I 

Referências  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria MS/GM nº 2.488, de 21 de 

outubro de 2011. Brasília: Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, Seção 1, 

p. 48-55, 24 out. 2011. 

 CAMPOS, R.O.; GAMA, C. Saúde Mental na Atenção Básica. In: CAMPOS, G.W.S.; 

GUERRERO, A.V.P. (orgs.) Manual de práticas da atenção básica: saúde ampliada e 

compartilhada. 2ed. São Paulo: Editora Hucitec; 2010. 

 GIOVANELLA, L.; MENDONÇA, M.H.M. Atenção Primária à Saúde. In: Políticas e 

Sistemas de Saúde no Brasil. 2.ed: FIOCRUZ, 2012. p 493-546. 

 LAVRAS, C. Atenção Primária à Saúde e Organização de Redes Regionais de Atenção à 

Saúde no Brasil. Saúde e Sociedade, v.20, n.4, p. 867-874, 2011. 

 MACHADO, M.H. Trabalho e Emprego em Saúde. In: Políticas e Sistemas de Saúde no 

Brasil. 2.ed: FIOCRUZ, 2012. 259 p. 

 MEDRONHO, R.A. Epidemiologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2009. Capítulo 3: 

Indicadores de Saúde, p. 31-82. 

 RODRIGUES, P. H. A. Desafios políticos para a consolidação do Sistema Único de Saúde: uma 

abordagem histórica. História, Ciência e Saúde: Manguinhos, Rio de Janeiro v. 21, n. 1, p. 37-

59, jan./mar. 2014. 

 RODRIGUES, P.H.A.; NEY, M.S.; PAIVA, C.H.A.; SOUZA, L.M.B.M. Regulação do trabalho 

médico no Brasil: impactos na Estratégia Saúde da Família. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio 

de Janeiro, v. 23, n. 4, p. 1147-66, 2013. 
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ANEXO II 

Proposta de Dissertação 

(Máximo de 5 páginas sem contar com folha de rosto e referências) 

 

Nome do candidato:  

 

1 – Linha de Pesquisa escolhida – indique o nome da linha escolhida após consultar o edital 

para verificar a descrição das linhas de pesquisa. 

 

2 – Apresente o Tema ou Problema para investigação, como eixo central de dissertação de final de 

curso, necessariamente vinculado a uma das linhas de pesquisa.  

 

3 – Aponte a relevância do tema (contribuição social) para a área da Saúde da Família.  

 

4 – Indique os principais objetivos de sua investigação.  

 

5 – Indique alguns aspectos metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

6 – Informe de que atividade vivenciada extraiu seus conhecimentos prévios sobre o tema indicado.  

 

7 – Referência bibliográfica (mínimo de 10 referências).  

 

Data:  

 

Assinatura do candidato:  


