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CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO  

 
 II CURSO DE GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL EM SAÚDE – TURMA 2018 

 
 
O Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, por meio Núcleo de Estatística e Geoprocessamento – 
NEG, torna pública, na página do Instituto Aggeu Magalhães, através do endereço eletrônico 
www.cpqam.fiocruz.br, a Chamada Pública de Seleção para o II Curso de Geoprocessamento e 
Análise Espacial em Saúde – Turma 2018, na modalidade presencial. 
 
Coordenação e Organização 
Tiago Lapa e André Sá 
 
1. Objetivo do Curso 
Capacitar profissionais que atuam nos serviços de saúde/SUS para o uso de geotecnologias e 
análise espacial direcionadas a abordagem prática de situações-problemas comuns à rotina dos 
serviços. 
 
2. Público-Alvo 
Profissionais graduados em atuação no campo da Saúde Pública e alunos de pós-graduação em 
Saúde Pública e afins. 
 
3. Número de Vagas 
Serão oferecidas 20 (vinte) vagas. 
 
4. Descrição do Curso 
O curso será pautado em aulas teórico-práticas, que envolvem desde a organização e tabulação de 
dados, a construção de mapas temáticos e cartogramas que envolvem princípios básicos da análise e 
estatística espacial. O aluno irá manipular softwares de geoprocessamento e equipamentos 
necessários para aquisição e georreferenciamento de dados espaciais. Serão feitos exercícios de 
montagem de bases cartográficas, construção de indicadores, formulação de hipóteses no espaço, 
bem como a análise espacial dos agravos em saúde. Ao término do curso os alunos deverão estar 
aptos a utilizar programas computacionais para a organização, tabulação e mapeamento de dados e 
a interpretação dos resultados obtidos. Os alunos opcionalmente podem apresentar questões 
específicas de sua área de interesse que poderão ser utilizados como estudo de caso durante o 
decorrer do curso, mediante a viabilidade e disponibilidade de dados sobre a área de estudo. 
 
5. Categoria 
Curso de Atualização 
 
6. Bolsas de Estudo e Hospedagem 
O IAM/FIOCRUZ não dispõe de bolsas de estudo e nem hospedagem. 
 
7. Período e Carga Horária 
O curso terá duração de duas semanas, realizado de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h, tendo uma 
duração total de 80 horas. 
 
Início do curso: 29/01/2018 - Término: 09/02/2018 
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8. Inscrições 
As inscrições serão efetuadas no período de 16/10/2017 a 16/11/2017 no site da Plataforma SIGA 
(www.sigals.fiocruz.br) link: Inscrição – Presencial – Atualização – Instituto Aggeu Magalhães – II 
Curso de Atualização em Geoprocessamento e Análise Espacial em Saúde. O candidato deverá 
preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da Plataforma. Este formulário, 
depois de preenchido, deverá ser impresso, assinado e entregue, diretamente ou via correios, 
juntamente com os documentos listados abaixo, em envelope LACRADO: (Informar no envelope: 
“Inscrição II Curso de Geoprocessamento e Análise Espacial em Saúde”) 
 
a) Formulário Eletrônico de Inscrição devidamente preenchido, impresso e assinado. 
b) Curriculum Vitae atualizado 
c) Carta de Intenção do candidato (uma lauda) à Comissão de Seleção justificando a adequação e 
importância do curso para as atividades profissionais e/ou de pesquisa. 
d) Carta de liberação da instituição de origem (modelo Anexo I), em caso de candidato com vínculo 
empregatício, garantindo que, caso seja selecionado, poderá frequentar o curso durante o período 
citado no item 7, ou Declaração de Disponibilidade, em caso de candidato sem vínculo 
empregatício, conforme modelo disponível no Anexo II. 
 
Observações: 
São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele 
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma 
hipótese ou a qualquer título. 
 
A inscrição só será homologada, isto é, aceita e confirmada, após a conferência de toda a 
documentação. A relação nominal das inscrições homologadas será divulgada no SIGA (link 
inscrição), conforme cronograma. 
 
Não serão aceitas inscrições fora do período e horários estabelecidos, quaisquer sejam alegadas, 
salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado. O candidato que encaminhar a 
documentação exigida via correios, deverá fazê-lo com postagem até o último dia de inscrição. A 
documentação será recebida pela Comissão de Seleção até 03 (três) dias úteis do último dia de 
inscrição, não se responsabilizando a Fiocruz/IAM por atrasos ocorridos na entrega postal. Inscrições 
com documentação incompleta, rasurada e/ou ilegível também não serão aceitas. 
 
Endereço para envio da documentação via correios: 
Fiocruz Pernambuco – Instituto Aggeu Magalhães (IAM) 
Secretaria Acadêmica (SEAC) 
II Curso de Geoprocessamento e Análise Espacial em Saúde  
Av. Professor Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária – Campus da UFPE   
Recife - PE - CEP: 50.740-465  
 
Horário de funcionamento da Secretaria Acadêmica do IAM para entrega de envelope: das 09:00 às 
11:00 e 14:00 às 16:00h, de segunda a sexta-feira. 
 
Os documentos dos candidatos não selecionados ficarão à disposição dos mesmos na Secretaria 
Acadêmica por 60 (sessenta) dias. Após este período serão inutilizados.  
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9. Critérios de Seleção 
A Comissão de Seleção analisará a documentação dos candidatos no período de 22/11 a 01/12/2017, 
contemplando-se da análise do currículo e carta de intenção, visando a adequação e importância do 
curso para as atividades profissionais e/ou de pesquisa do candidato. 
 
Serão seguidos os seguintes critérios e pontuação para a seleção através da documentação enviada 
pelo candidato: 
 

Documentação Critério Pontuação Máxima 

Currículo 

A avaliação não está 
associada a títulos, e sim na 
importância e pertinência do 
curso para as tarefas/estudos 
desenvolvidos pelo candidato 
em sua trajetória profissional 
e acadêmica. 

30 pontos 

Carta de Intenção 

Será avaliada a aplicação do 
conteúdo do curso no 
estudo/projeto do candidato, 
conforme modelo de roteiro 
disponível no Anexo III. 

50 pontos 

 
Total máximo de pontuação: 80 pontos 
 
Observações: 
Será levada em conta a Instituição em que o candidato esteja vinculado para futuros 
estabelecimentos de parceria e formação de alunos multiplicadores. 
 
No caso de haver mais de um candidato de um mesmo setor/instituição, será selecionado apenas um 
dos candidatos, seguindo a ordem de classificação. Em caso de empate, serão adotados os critérios 
estabelecidos no item 10 desta Chamada Pública.  
 
10. Resultado da Seleção 

 
Dia 04/12/2017, a partir das 16:00 horas, afixado nos quadros de aviso do IAM, divulgado na 
plataforma Siga e no site do IAM. Não serão fornecidas informações por telefone. 
 
Prazo para recurso do resultado da Seleção: até 06/12/2017 (utilizar Anexo IV) 
Resultado Final da Seleção (após recurso): 07/12/2017 
 
A decisão final da Comissão de Seleção não cabe recurso. 
 
Só serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem a pontuação final mínima de 55 
(cinquenta e cinco) pontos. Estes serão classificados em ordem decrescente, em função da 
pontuação final obtida e do número de vagas ofertadas. 
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Na hipótese de igualdade de pontos na última colocação, para fins de classificação, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato: 
a) com maior pontuação na carta de intenção; 
b) com maior pontuação no currículo; 
c) com maior idade. 
 
Será desclassificado o candidato que: 
· Deixar de cumprir qualquer um dos itens desta chamada pública; 
· Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para participar da seleção; 
· Não apresentar a documentação exigida no prazo determinado. 
 
 
11. Matrícula 
No período de 12 a 14/12/2017, no horário de 9h às 11h e 14h às 16h, na Secretaria Acadêmica do 
IAM, munido da documentação abaixo relacionada: 
 

• Cópia legível e original do Diploma de Graduação ou equivalente. No caso de diploma 
estrangeiro, o documento deverá ser revalidado por universidade pública, conforme 
legislação em vigor (Art. 48° da LDB); 

• Uma foto 3x4 recente; 
• Cópia legível e original da Carteira de Identidade e CPF (frente e verso); 
• Cópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 

diploma de graduação; 
• Certidão de Quitação Eleitoral. 

 
As cópias serão autenticadas por funcionário da Secretaria acadêmica. 
 
Nota: Candidatos que residam fora do município de Recife deverão enviar sua documentação de 
matrícula por Sedex 10. Caso o município não possua o serviço Sedex 10, a documentação deverá 
ser enviada por Sedex ou equivalente. Os documentos enviados deverão ser autenticados em 
cartório. 
 
O candidato classificado que deixar de efetuar matrícula no período estabelecido será considerado 
desistente. 
 
12. Disposições Finais 
O curso não se obriga a preencher todas as vagas. 
 
O Certificado de Conclusão do Curso somente será emitido aos alunos que cumprirem os requisitos 
do regulamento do Programa Lato Sensu. 
 
O controle de frequência do curso será de responsabilidade do docente, sendo exigido o 
cumprimento mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso, por parte do 
aluno.  
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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2018 
 
Publicação da Chamada Pública 15/09/2017 
Inscrições  16/10 a 16/11/2017 
Divulgação das Inscrições Homologadas 21/11/2017 
Seleção 22/11 a 01/12/2017 
Resultado da Seleção 04/12/2017 
Resultado Final da Seleção (após recurso) 07/12/2017 
Matrícula 12 a 14/12/2017 
Início do Curso 29/01/2018 
Término do Curso 09/02/2018 
 
 
O cronograma poderá sofrer alterações no decorrer do curso, as quais serão publicadas no site 
www.sigals.fiocruz.br 
 
 
Casos omissos e duvidosos serão dirimidos pela Comissão de Seleção. 
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ANEXO I 
 

MODELO DE CARTA DE LIBERAÇÃO 
(CANDIDATO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO) 

em papel timbrado da instituição de origem 
 
 

Local e data. 
 
 
À COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CURSO DE GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL EM 
SAÚDE 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Informamos que a Instituição____________________________________, através do departamento 
________________________________, concorda e aceita liberar o(a) funcionário(a) 
_____________________________________, caso seja selecionado(a), para frequentar o II Curso 
de Geoprocessamento e Análise Espacial em Saúde, oferecido por esta instituição, durante o período 
de 29/01/2018 a 09/02/2018, em regime integral. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Carimbo e assinatura do dirigente do órgão de lotação 

ou seu substituto por delegação. 
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ANEXO II 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 
(CANDIDATO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO) 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 
 
 
 

Eu, ________________________________________________, CPF _________________, para fins 
de seleção no processo seletivo para o II Curso de Geoprocessamento e Análise Espacial em Saúde, 
declaro que: 
 
( ) Não possuo vínculo empregatício. 
( ) Caso seja selecionado, pretendo deixar o meu atual vínculo empregatício. 
Neste caso, especificar o atual vínculo: _____________________________ 
 
 
 
 

Local e data: ____________________________________________ 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do candidato 
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ANEXO III 
 
 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTA DE INTENÇÃO 
 

Nome: 
 
Resumo das atividades que desempenha na função ou projeto de pesquisa de pós. 
 
Já trabalhou com Análise Espacial e Geoprocessamento? Descreva sucintamente. 
 
Como a Análise Espacial e o Geoprocessamento vão ajudar no seu trabalho/pesquisa? 
 
Pretende trabalhar com dados próprios no curso? Quais? Como esses dados estão 
armazenados/organizados?  
 
O que espera ao final do curso? 
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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 

PEDIDO DE RECURSO 
Nome do candidato: ___________________________________________ 
 
Etapa da seleção a qual se refere o pleito: 
[ ] Homologação da Inscrição (Documentação) 
[ ] Análise de Currículo/Pontuação (Seleção) 
 
JUSTIFICATIVA: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Recife, _______/________/________ 
 
Assinatura: _________________________________________ 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FIOCRUZ PERNAMBUCO - INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES 
CURSO DE GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL EM SAÚDE 2018 
 

COMPROVANTE DE ENTREGA DE RECURSO 
O candidato __________________________________________________, 
CPF________________________ entregou recurso contra: 
 
[ ] Homologação da Inscrição (Documentação) 
[ ] Análise de Currículo/Pontuação (Seleção) 
 
Recife, _____/_______/______ 
Recebido por: ______________________ Rubrica: __________________ 

                                   Funcionário da SEAC 
 

       
 
 


