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A Coordenação do Curso de Especialização em Saúde da Família, da 
Universidade Federal de Pelotas, no uso de suas atribuições legais, torna pública 
a abertura das inscrições e as normas que regerão o processo seletivo para 
preenchimento de vagas para BOLSISTAS que atuarão como ORIENTADORES 
no Curso de Especialização em Saúde da Família – Modalidade a Distância. 
 
 
1. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

O Curso de Especialização em Saúde da Família objetiva qualificar os 
trabalhadores de saúde da família do SUS promovendo a capacidade de gestão 
e organização de serviços de atenção primária à saúde e saúde da família, a 
institucionalização do monitoramento e da avaliação em saúde, a cidadania e 
participação social e a qualificação da prática clínica. 

A proposta é desenvolvida em conformidade com o Projeto Pedagógico 
do Curso, disponível no site: unasus.ufpel.edu.br. 

A carga horária total do curso é de 374 horas, distribuídas em 10 horas 
presenciais e 364 horas on-line. 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1. A realização do Processo Seletivo – planejamento, divulgação e execução 
– ficará a cargo da Coordenação do Curso de Especialização em Saúde da 
Família. 
2.2. O processo seletivo será regido por este edital e realizado através da 
avaliação do currículo, da questão aberta e do desempenho na capacitação de 
orientadores. 
2.3. O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar, na íntegra, as normas 
deste Edital. 
2.4. O extrato do Edital será divulgado no DMS/UFPEL, Av. Duque de Caxias, 
250 – Faculdade de Medicina, 3º andar, e também ficará disponível no Portal do 
Curso de Especialização em Saúde da Família na Internet, no seguinte 
endereço: unasus.ufpel.edu.br. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. Não será cobrada taxa de inscrição para este processo seletivo. 
3.2. As inscrições serão realizadas no período de 03 de abril a 10 de abril de 
2014. 
3.3. A inscrição deve ser realizada mediante o preenchimento da ficha de 
inscrição eletrônica - que já inclui os campos para as informações relativas ao 
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currículo do candidato. A ficha de inscrição eletrônica está disponível no seguinte 
endereço: unasus.ufpel.edu.br/site/selecao_orientadores . 
3.4. Ao concluir o preenchimento da ficha de inscrição eletrônica, o candidato 
receberá o e-mail de confirmação da inscrição.  
3.5. Inscrições realizadas fora do prazo estipulado não serão homologadas. 
3.6. O preenchimento da ficha de inscrição e a veracidade das informações são 
de inteira responsabilidade do candidato. 
3.7.  Cópias do CPF, do certificado de graduação da área de saúde e do 
certificado de conclusão da pós-graduação na área de saúde coletiva e/ou afim, 
de mais alto nível, deverão ser anexadas à ficha de inscrição em formato digital.  
3.8. Candidatos que não enviarem os documentos solicitados no ato da inscrição 
serão desclassificados. 
 
4. DOS REQUISITOS 
4.1. Ser graduado em curso da área da saúde. 
4.2. Ser especialista, e/ou mestre e/ou doutor na área de Saúde Coletiva e/ou 
área(s) afin(s). 
4.3. Dispor de, no mínimo, 20 horas semanais para dedicar-se ao Curso 
4.4. Ter condições de atender às solicitações de seus orientandos em até 48 
horas úteis. 
 
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO TRABALHO DO ORIENTADOR A DISTÂNCIA 
5.1. Conhecer os documentos fundamentais do curso, Projeto Político 
Pedagógico, Guia do Orientador e Guia do Especializando, sua organização, sua 
estrutura e seu funcionamento. 
5.2. Manter regularidade de acesso a todos os espaços do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) Moodle, interagindo no ambiente, fóruns e espaço de 
diálogo com o estudante, respondendo suas mensagens e/ou emitindo 
feedbacks relativos às tarefas realizadas no prazo máximo de 48 horas úteis. 
5.3. Participar e estimular a participação dos especializandos nos espaços de 
interação como fóruns e diálogos disponibilizados pelo Curso, de acordo com o 
andamento da proposta pedagógica do mesmo. 
5.4. Acompanhar a realização das tarefas de seus orientandos, estimulando 
suas postagens, segundo as Orientações da Semana e demais materiais 
disponibilizados de acordo com os prazos estipulados. 
5.5. Apoiar os especializandos no desenvolvimento de seu trabalho na Unidade 
Básica de Saúde onde ele está inserido. 
5.6. Atribuir notas, corrigir as atividades e preencher as planilhas de 
acompanhamento de seus especializandos, conforme diretrizes do processo 
avaliativo estabelecidas pelo Curso. 
5.7. Mediar a comunicação entre especializandos e apoio pedagógico, 
coordenação pedagógica, secretaria e suporte de tecnologia da informação. 
5.8. Interagir com seu apoio pedagógico na Sala de Orientadores e/ou em outros 
espaços quando lhe for solicitado. 
5.9. Repassar informações relativas a seus orientandos a seu apoio pedagógico, 
sempre que solicitado. 
5.10. Discutir, dentro de seu grupo de orientadores e junto aos demais colegas 
docentes e das equipes técnicas do Curso, as questões suscitadas nos fóruns 
(fóruns de Dúvidas Clínicas, fóruns das Unidades e fóruns da Sala de 
Orientadores). 
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5.11. Participar das atividades de capacitação e atualização, técnicas e 
pedagógicas, promovidas pelo Curso. 
5.12. Apoiar a(s) equipe(s) técnica(s) no desenvolvimento de atividades e 
materiais educacionais. 
5.13. Participar das reuniões de orientadores, físico-presencialmente os 
residentes em Pelotas e via webconferência os residentes de outros municípios 
– justificando previamente situação(ões) de ausência. 
5.14. Participar físico-presencialmente ou via webconferência de bancas de 
trabalhos de conclusão de curso. 
 
6. DA CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO 
6.1. A carga horária demandada é de 20 horas semanais, conforme 
necessidades e objetivos do Curso. 
6.2. É requerida participação nas Reuniões de Orientadores, previamente 
agendadas pela Coordenação do Curso. 
6.3. O valor da bolsa para a função de Orientador a Distância do Curso de 
Especialização em Saúde da Família (EaD), da UFPel, é de R$ 1800,00 (mil e 
oitocentos reais) mensais. 
6.4. A bolsa será paga através de fundação credenciada pela UFPel. 
6.5. A bolsa não implicará, sob hipótese alguma, em vínculo empregatício com 
a UFPel, e não dá direito a férias, licença maternidade e outros afastamentos 
previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas. 
6.6. A pagamento da bolsa será efetuado via depósito em conta corrente, 
previamente informada pelo bolsista/orientador à Secretaria do Curso. 
6.7. O dia em que as bolsas serão depositadas poderá variar, de acordo com o 
calendário estabelecido pela Fundação. 
 
 
7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 
7.1. A Comissão de Seleção será constituída por membros da Coordenação 
Pedagógica do Curso. 
 
8. DA SELEÇÃO 
8.1. A seleção será feita em três etapas: 
Primeira etapa: avaliação de currículo (Anexo I) 

- Serão eliminados os candidatos que não preencherem os requisitos 
do edital 

- Passarão para a segunda etapa os 400 candidatos com melhor 
pontuação no currículo 

Segunda etapa: avaliação da questão aberta (Anexo II) 

- A nota da segunda etapa será composta pela nota do currículo (peso 
7) e pela nota da questão aberta (peso 3) . 

- Serão considerados aprovados na segunda etapa os candidatos com 
nota 6 ou superior. 

- Candidatos que não responderem à questão aberta ou não atenderem 
em sua resposta aos requisitos estabelecidos no enunciado serão 
eliminados. 

- Serão selecionados para a terceira etapa, no máximo, os 200 
candidatos aprovados melhor classificados na segunda etapa. 
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- A lista dos candidatos selecionados para a terceira etapa será 
divulgada no Portal do Curso (unasus.ufpel.edu.br) antes do início da 
Capacitação (terceira etapa). 

- Cabe ao(à) candidato(a) acessar o site do Curso para verificar sua 
seleção para a terceira etapa e a data de início da Capacitação 
(terceira etapa).   

Terceira etapa: avaliação de desempenho na capacitação (Anexo III) 

- A nota da terceira etapa refere-se exclusivamente a avaliação de 
desempenho na Capacitação. 

- Serão considerados aprovados na seleção para orientadores os 
candidatos com nota 6 ou superior na terceira etapa. 

8.2. A classificação final será definida pela avaliação final de desempenho na 
capacitação. 
8.3. Em caso de empate, será classificado prioritariamente o candidato que 
obtiver melhor avaliação na questão aberta da segunda etapa e, persistindo o 
empate, seguem-se os critérios de maior tempo de atividade exercida na 
Atenção Básica e, por último, o candidato que tenha maior titulação. 
 
 
9. DAS VAGAS 
9.1. Estão disponíveis 50 vagas para orientadores. 
9.2. Não é obrigatório o preenchimento do número de vagas. 
9.3. Surgindo novas vagas para a função, poderão ser convocados os 
candidatos classificados aprovados subsequentes, observada a ordem de 
classificação. 
 
10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
10.1. A lista final de candidatos selecionados será divulgada na página do curso 
unasus.ufpel.edu.br . 
 
11. DA VALIDADE 
11.1. O presente processo seletivo possui validade de seis meses, prorrogáveis, 
a critério do colegiado de curso, por mais seis meses. 
 
12. DO DESLIGAMENTO DE ORIENTADORES 
12.1. Os orientadores poderão ser desligados do curso pelos seguintes motivos: 
a) término do contrato e não renovação; 
b) indisciplina do orientador no que tange a cumprimento de horários e das 
atribuições descritas neste edital; 
c) cumprimento inadequado ou descumprimento das orientações constantes nos 
documentos do curso. 
 
 
 
13. DOS RECURSOS 
13.1. Os recursos deverão ser encaminhados à Coordenação do Curso, no 
mesmo endereço disponível no item 2, via SEDEX, até às 17h (horário oficial de 
Brasília), em até 48 horas úteis após a divulgação da lista final de selecionados. 
- Os recursos deverão conter o nome e o número do CPF do candidato e a 
fundamentação quanto ao mérito. 
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14. DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 
Abertura das inscrições: 03/04/2014 
Fechamento das inscrições: 10/04/2014 
Divulgação dos selecionados para capacitação: 17/04/2014 
Início da terceira etapa (capacitação): 18/04/2014 
Final da capacitação: 08/05/2014 
Divulgação do resultado final: 15/05/2014 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 
 
 
 
 
 

Pelotas, 02 de março de 2014. 
 
 
 

__________________________ 
Luiz Augusto Facchini 

COORDENADOR DO CURSO 
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Anexo I 

 
Análise de Currículo 
 
- Candidatos que não preencherem os requisitos do edital serão eliminados 
- O currículo será avaliado de acordo com os seguintes critérios: 
 
Titulação - até 20 pontos, não acumulativos 

 Especialização – 5 pontos 
 Residência – 7 pontos 
 Mestrando – 10 pontos 
 Mestre – 15 pontos 
 Doutorando – 17 pontos 
 Doutor – 20 pontos 

 
Tempo de Serviço em Unidade Básica de Saúde - até 20 pontos 

 Até 01 ano – 5 pontos 
 01-02 anos - 10 pontos 
 03-05 anos - 15 pontos 
 Mais de 5 anos – 20 pontos 

 
Experiência Profissional em Saúde da Família - até 8 pontos 

 Até 01 ano – 2 pontos 
 01-02 anos - 4 pontos 
 03-05 anos - 6 pontos 
 Mais de 5 anos – 8 pontos 

 
Experiência em EaD – até 8 pontos 

 Até 01 ano – 2 pontos 
 01-02 anos - 4 pontos 
 03-05 anos - 6 pontos 
 Mais de 5 anos – 8 pontos 

 
Experiência em atividades docentes – até 8 pontos 

 Até 01 ano – 2 pontos 
 01-02 anos - 4 pontos 
 03-05 anos - 6 pontos 
 Mais de 5 anos – 8 pontos 

 
Domínio de sistemas de informação – até 6 pontos, cumulativos 

 Conhecimento de internet 
 Básico – 1 ponto 
 Avançado – 2 pontos 

 Conhecimento de processadores de texto 
 Básico – 1 ponto 
 Avançado – 2 pontos 

 Conhecimento de processadores de planilhas eletrônicas 
 Básico – 1 ponto 
 Avançado – 2 pontos 
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Anexo II 

 
Avaliação da questão aberta 
 
- A questão aberta será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 
 Respeito ao número estipulado de palavras (caráter eliminatório); 
 Adequação ao tema – 10 pontos  
 Originalidade e coerência político-ideológica quanto a(à): saúde pública, 

Atenção Primária à Saúde, referencial teórico e proposta do Curso - 10 
pontos 

 Uso da língua, domínio da escrita quanto à coerência lógica, ortografia de 
acordo com as normas vigentes, concordância, pontuação – 10 pontos 
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Anexo III 
 

Avaliação da Capacitação 
 
- A capacitação de orientadores terá a duração de 21 dias e será realizada no 
AVA Moodle (100% on-line). 
- As atividades serão propostas pela Coordenação Pedagógica do Curso,  
- Cada candidato será acompanhado por um orientador já atuante no quadro de 
docentes do curso. 
- O desempenho dos candidatos, na Capacitação, será avaliado por seus 
respectivos orientadores e validado por membros da Coordenação Pedagógica 
do Curso. 
- A avaliação dos candidatos será baseada na qualidade das tarefas realizadas, 
na assiduidade e em aspectos quantitativos e qualitativos diretamente 
relacionados a sua participação nos fóruns. 
- O candidato que não participar das atividades de capacitação será, 
automaticamente, desligado do processo seletivo. 
- Será fornecido certificado a todos os candidatos aprovados. 
 
 
 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                

                                                  
 
 


