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Descrição
A revista Trabalho, Educação e Saúde é um periódico científico editado pela Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. Destina-se à
publicação, com periodicidade quadrimestral, de debates, análises e investigações, de
caráter teórico ou aplicado, sobre temas relacionados à educação no campo da saúde.
A formação e a qualificação profissional e o processo de trabalho na saúde constituem
temáticas centrais à revista. Neste sentido, busca atuar na consolidação da Educação como
uma área de conhecimento no campo da saúde, além de contribuir para qualificar as
práticas educativas específicas desse campo.
Trabalho, Educação e Saúde tem como missão publicar contribuições originais com o intuito
de desenvolver o estudo sobre temas relacionados à educação profissional em saúde e
discutir esta área sob a ótica da organização do mundo do trabalho, de uma perspectiva
crítica, sistemática e interdisciplinar.
Seu público-alvo é formado por pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação,
profissionais vinculados aos serviços de saúde, e docentes e gestores do campo da educação
profissional em saúde.
O conteúdo integral do número atual e dos números anteriores da Trabalho, Educação e
Saúde  está disponível online aos leitores em acesso aberto e gratuito, nas seguintes
plataformas: homepage da revista, Portal de Periódicos Fiocruz e SciELO.

Solicitantes
CidadãosCidadãos

Requisitos necessários para este solicitante acessar o serviço: Requisitos necessários para este solicitante acessar o serviço: 

Não há requisito.

Etapas do serviço

O usuário acessa diretamente o conteúdo do periódico científico Trabalho, Educação e
Saúde.

Canais de atendimentoCanais de atendimento

TodosTodos
Web
O periódico pode ser acessado nos endereços http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/ e
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1981-7746&lng=pt&nrm=iso
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Tempo estimado para realizar esse serviço
Atendimento Imediato

Encontre o serviço
Endereço:Endereço:
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Avenida Brasil, 4365 Bonsucesso
21040360 Rio de Janeiro , RJ
Ver no mapa:Google Maps
BR
Horário:Horário:
segunda-feira - sexta-feira: 8:00 às 17:00 
Observação sobre horário de atendimento:Observação sobre horário de atendimento:
O serviço está disponível 24 horas por dia. O horário de funcionamento se refere ao horário
de atendimento telefônico sobre o serviço.

Entre em contato
Telefone:Telefone:
(21)3865-9850
Email:Email:
revtes@fiocruz.br

http://maps.google.com.br?q=-22.877624+-43.243964+%28Escola+Polit%C3%A9cnica+de+Sa%C3%BAde+Joaquim+Ven%C3%A2ncio%2CAvenida+Brasil%2C+4365%2C+Rio+de+Janeiro%2C+RJ%2C+21040360%2C+br%29
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