
MESTRADO PROFISSIONAL EM 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 

ETSUS 



Objetivos do Mestrado  

• Discutir os fundamentos político-pedagógicos da 
formação humana; 

 

• Problematizar as políticas de saúde e de 
educação profissional, em particular na área de 
saúde; 

 

• Possibilitar a construção de objetos de 
investigação que potencializem avanços do 
processo de formação profissional nas 
ETSUS. 

 



Edital de Seleção Pública 
1) Foco: todos os envolvidos mais diretamente com o processo educativo no 

interior das escolas e dos serviços de saúde, preferencialmente servidor 
público . 

 
2) Estrutura do Curso e Regime de Funcionamento:  
 
2.1 – Quesitos não contemplados - a transferência de alunos de outros 
cursos/programas, o trancamento de matrícula, o cancelamento de inscrição em 
disciplinas e a inscrição de alunos de outros cursos/programas.  
 
2.2 – Organização: 4 (quatro) períodos de concentração quinzenal durante o 1º ano 
do curso, no Rio de Janeiro, compreendendo a realização de 8 (oito) disciplinas e 
atividades de orientação aos sábados; 2 (dois) períodos de concentração de uma 
semana cada durante o 2º ano do curso para a qualificação do projeto e a defesa da 
dissertação, respectivamente. Os períodos de dispersão são para leitura, elaboração 
de trabalhos, elaboração da dissertação, etc., com orientação via Skype e eventual 
co-orientação no Estado de origem.  
 
2.3 – Exigências para a conclusão do curso: cumprimento de 96 (noventa e seis) 
créditos e mínimo de 75% de frequência.  
 

 

  

 



Edital de Seleção Pública 

Documentos que visam garantir a 
permanência do aluno: 

 

- Carta de liberação do candidato; 

- Termo de compromisso do candidato; 

- Proposta de Trabalho. 

 



Calendário da Seleção 

 

 

Calendário da Seleção Turma RET-SUS  

Período de inscrições 25/07 a 10/08 

Prova Escrita 05/09 

Análise de currículo e das propostas de 

trabalho dos candidatos aprovados na 

prova escrita 

11/10-14/10 

Entrevistas 17/10 a 21/10 

Matrícula 25/10 a 28/10 

Primeiro módulo de aulas presenciais 

na Fiocruz – Rio de Janeiro 

28/11 a 09/12 

(2016) 

Disciplinas 

Obrigatórias 

Segundo módulo de aulas presenciais 

na Fiocruz – Rio de Janeiro 

06/02 a 17/02 

(2017) 

Disciplinas 

Obrigatórias 

Terceiro módulo de aulas presenciais 

na Fiocruz – Rio de Janeiro 

03/04 a 14/04 

(2017) 

Disciplinas 

Eletivas 

Quarto módulo de aulas presenciais na 

Fiocruz – Rio de Janeiro 

29/05 a 09/06 

(2017) 

Disciplinas 

Eletivas 



Realização da Prova Escrita 

 

 

 

 

• As provas, a lista de presença e a ata de realização da prova serão enviadas 
para as escolas por empresa especializada em transporte de documentos 
sigilosos. 

• O envelope só deve ser aberto no dia da prova pelo professor responsável 
designado pelo diretor; 

• Além do professor responsável indica-se a presença de um(a) secretário(a) 
de sala; 

• As provas não devem ser identificadas pelo nome do candidato, mas pelo 
número de matrícula definido pela plataforma Siga da Fiocruz; 

• Qualquer identificação do candidato anula a prova; 
• Não é permitida consulta de espécie alguma e comunicação entre os 

candidatos; 
• Usar apenas caneta esferográfica preta ou azul, lápis não será aceito; 
• Se algum candidato já houver se retirado do recinto da prova está vetada a 

entrada de algum aluno atrasado; 
• Os três últimos candidatos deverão assinar a ata de realização da prova e 

devem rubricar junto com o professor e o secretario de sala o envelope 
lacrado com todas as provas;  

• O envelope lacrado será encaminhado à EPSJV pela empresa contratada. 



Realização das Entrevistas 
 

 

 

• Cada entrevista deve durar cerca de ½ hora, com previsão de até 6 (seis) 
entrevistas por turno (9 às 12h e/ou 14 às 17h); 

• O local deve ser silencioso e com relativo conforto para o candidato; 
• Está previsto a formação de duas ou três bancas com dois examinadores cada. 

Pré-matrícula, Reclassificação e 
Matrícula 
• O formulário de pré-matricula será encaminhado às escolas via sedex, em nome 

do diretor, durante a semana de entrevistas; 
• O candidato selecionado deve preencher, assinar, escanear e mandar via e-mail: 

mestradoretsus@fiocruz.br ; 
• A não realização da pré-matricula será considerada desistência; 
• Está prevista uma reclassificação; 
• A matrícula será realizada na primeira semana de aulas. 
 

mailto:mestradoretsus@fiocruz.br


Decisões e pactuações 

1) Prazos do mestrado definidos pelo Programa 
e pela CAPES 

2) Identificação dos responsáveis em cada 
escola para a condução do processo seletivo. 

3) Definição de quantos candidatos por escola. 

4) Importância da liberação do estudante para 
realização das atividades de estudo exigidas 
pelo Mestrado.  


