
EDITAL N° 003 /2010 /UnA-SUS/UFSC 
 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA- MODALIDADE A DISTÂNCIA  
  
A Coordenadora do Curso de Especialização em Saúde da Família – Modalidade a 
Distância, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições com 
vistas à participação no processo seletivo classificatório para ingresso no curso de 
Especialização em Saúde da Família - Modalidade a Distância, oferecido pelo 
Departamento de Saúde Pública do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal de Santa Catarina, o qual se regerá pelas seguintes normas: 
 
  
 
1. DOS REQUISITOS 
 

Para inscrição no processo seletivo epigrafado o candidato deverá ser servidor 
municipal médico e integrante de Equipe de Saúde da Família nos municípios do Estado 
de Santa Catarina.  
 
 
2 – DAS VAGAS 
 

Serão ofertadas 250 vagas para médicos integrantes de Equipe de Saúde da Família 
do Estado de Santa Catarina, com entrada em agosto de 2010. 
 
 

3 -  DAS INSCRIÇÕES 
  
 
3.1. Do período de inscrição 
 

As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas e estarão abertas no período 
de 20/05/2010 a 18/06/2010. 
 
3.2. Do Processo de Inscrição 

3.2.1. A inscrição para o processo seletivo será realizada somente pela Internet, no 
endereço eletrônico www.unasus.ufsc.br/saudedafamilia  
 
3.2.2. O formulário eletrônico deverá ser preenchido integralmente e enviado online. 
 
3.2.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação dos itens 
contidos neste edital. 
 
 
 
4. DA SELEÇÃO 
 



O processo seletivo dar-se-á por meio de prova classificatória a partir da 
bibliografia recomendada (Anexo I). 
 
4.1 A prova de seleção acontecerá no dia 20/6/2010 das 14:00 às 17:00 horas, na 
Universidade Federal de Santa Catarina –UFSC, em local a ser divulgado no site 
www.unasus.ufsc.br/saudedafamilia  
 
4.2. Os candidatos para a realização da prova de seleção classificatória deverão estar 
munidos de documento de identidade com foto e caneta esferográfica azul ou preta. 
 
 
5. DA VALIDADE DA SELEÇÃO 
 
5.1. Os resultados do processo seletivo para ingresso no curso de Especialização em 
Saúde da Família – Modalidade a Distância serão válidos apenas para o ingresso na 
Turma B deste Curso, com inicio em agosto de 2010. 
 
5.2. Se o número de inscritos for igual ou inferior ao número de vagas previstas para o 
processo de Seleção de que trata este Edital, não será necessária a aplicação da prova. 
Todos os inscritos farão a matrícula de acordo com o Item 9 deste Edital. 
 
5.3. Para terem suas  matrículas garantidas, os alunos selecionados deverão optar por 
um dos Pólos da Turma B, conforme tabela abaixo, onde participarão dos encontros 
presenciais. 
 
Turma B 
 

PÓLO MACRORREGIÃO MUNICÍPIO SEDE 
5 Vale do Itajaí Blumenau 
6 Foz do Itajaí Itajaí 
7 Planalto Norte Canoinhas 
8 Nordeste Joinvile 
9 Grade Florianópolis Florianópolis 
   

 
 
 
 
6. DA COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Será encarregada do processo de seleção dos candidatos ao curso a Comissão 
Examinadora composta pelos Professores designados por meio da Portaria.nº 
002/CEEFSD/2010, da Coordenadora do respectivo Curso.  
 
7. DO RESULTADO 
 
7.1. O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico 
www.unasus.ufsc.br/saudedafamilia no dia 24/06/2010. 
 



7.2. Caberá recurso quanto à classificação do candidato ou por razões de ilegalidade e 
de mérito, no prazo de 3 dias a partir da data da divulgação dos resultados. 
 
7.2.1. Os recursos deverão ser encaminhados ao Departamento de Saúde Pública- 
Centro de Ciências da Saúde (CCS) - fax (48) 3721-9542 - até as 18h (horário oficial de 
Brasília) do dia 26/06/2010, ou entregues na Secretaria do Departamento de Saúde 
Pública do CCS da Universidade Federal de Santa Catarina - Campus Universitário – 
Trindade, Florianópolis.  

 
7.2.2. Os recursos deverão conter o nome e o número do CPF do candidato e estar 
devidamente fundamentados. 

 
7.2.3. Os recursos serão apreciados pela Comissão Examinadora do Curso, referida no 
Item 5. 

 
 

8. CRITÉRIO DE DESEMPATE  
 

Em caso de empate na nota da prova, ficará mais bem classificado o candidato que 
possuir maior tempo de serviço na Estratégia Saúde da Família.  
 
 
9. DA MATRÍCULA 
 
9.1. O candidato classificado deverá efetuar sua matrícula em um dos Pólos da Turma B 
disponibilizados no site www.unasus.ufsc.br/saudedafamilia .  No mesmo endereço 
eletrônico serão divulgados o local, o período de matrícula e a data de início das aulas. 
 
9.2. O candidato deverá apresentar no Pólo a seguinte documentação: 
 
9.2.1. Fotocópia autenticada do documento de identidade. 
 
9.2.2. Cópia autenticada do diploma de graduação de médico. 
 
9.3. O candidato classificado que não efetuar a matrícula na data estabelecida perderá o 
direito a sua vaga e será substituído pelo candidato imediatamente subseqüente na lista 
de classificação. 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I 



 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 

Leis Orgânicas da Saúde: 
 
- Lei 8080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 
Link: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/legislacao/lei_organica8080_19_09_90.pdf 
 
- Lei 8142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
Link: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/legislacao/lei_organica8142_28_12_90.pdf 
 
Portarias: 
 
- Portaria 648/2006 – Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa 
Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
Link: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/legislacao/portaria_648_28_03_2006.pdf 
 
 
 
Cadernos de Atenção Básica: 
 
- No. 21 Vigilância em Saúde  
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma 
e Tuberculose / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de 
Atenção Básica . - 2. ed. rev. - Brasília : Ministério da Saúde, 2008.195 p. 
Link: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad21.pdf 
 
Cadernos Saúde & Cidadania 
 
Volume 6 - Sistemas de Informação em Saúde para municípios 
Carvalho, André de Oliveira. Sistemas de Informação para Municípios, volume 6/ 
André de Oliveira Carvalho, Maria Bernadete de Paula Eduardo. São Paulo: Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. Série Saúde & Cidadania 
Link: 
http://www.saude.sc.gov.br/gestores/sala_de_leitura/saude_e_cidadania/ed_06/index.ht
ml  
 


