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Edital nº 04/2019 – NESC/UFRN 
 

Regulamenta o processo de seleção de 
alunos para o Curso de Pós-Graduação 
lato sensu - Especialização em Saúde 
Pública, na modalidade presencial e dá 
outras providências.  

 
 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do Núcleo de 
Estudos em Saúde Coletiva (NESC), Escola de Saúde (ESUFRN) e Departamento de 
Saúde Coletiva (DSC), em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca (ENSP/FIOCRUZ), no âmbito da Rede Brasileira de Escolas de Saúde 
Pública (REDESCOLA) torna públicas, por meio deste Edital, as normas para o 
processo seletivo dos alunos do Curso de Especialização em Saúde Pública, na 
modalidade presencial, para as equipes gestoras que atuam no nível central ou 
regional da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte e 
Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte. 
 
1. Do objeto 

 
1.1 O objeto do presente edital é a seleção dos alunos para o curso de 
Especialização em Saúde Pública, com carga horária de 380 horas.  O curso tem 
como propósito qualificar as equipes gestoras para atuarem no processo de 

regionalização e organização das redes de atenção à saúde, em consonância com os 

princípios e diretrizes do SUS, seguindo os preceitos da educação e do trabalho 

interprofissional em saúde. 

 
2. Do público alvo  

 
2.1 Equipes gestoras que atuam no nível central e nas Unidades Regionais de 
Saúde Pública da SESAP/RN, nas Secretarias Municipais de Saúde, Conselheiros do 
Conselho Estadual de Saúde e Servidores (técnico-administrativos e docentes) da 
UFRN. 
 
3. Dos requisitos exigidos para inscrição 
 
3.1 A presente seleção exige que o(a) candidato(a) detenha diploma de curso 
superior emitido por instituição devidamente registrada no Ministério da 
Educação e que se enquadre em uma das condições especificadas a seguir: 

 
a) Exercer função gestora no nível central, regional ou municipal do SUS, 
compreendida neste edital como atuação nas áreas de planejamento e 
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avaliação, administração, recursos humanos, finanças, vigilância e atenção. 
Poderão concorrer profissionais com diferentes vínculos contratuais (servidor 
efetivo, contrato temporário, cargos comissionados). 
b) Ser conselheiro, representante do segmento dos usuários ou do segmento 
dos trabalhadores, no caso de concorrer à vaga destinada ao Conselho Estadual 
de Saúde do Rio Grande do Norte.  
c) Ser lotado em uma unidade acadêmica ou administrativa com atividades 
vinculadas à área de saúde, no caso de concorrer às vagas destinadas aos 
servidores da UFRN. 
 

3.2 Ter disponibilidade de, no mínimo, 8 horas semanais para estudos e pesquisas 
demandadas pelo curso e participação nas aulas dos Componentes 
Curriculares, confirmando por meio do preenchimento da Carta de Intenção e 
Compromisso, conforme modelo do Anexo A, deste Edital.  
 

3.3 O(A) candidato(a) deverá obter autorização de sua instituição para participar 
do curso, assinada pelo Secretário de Saúde ou Presidente do Conselho 
Estadual de Saúde (no caso da vaga destinada ao CES) ou do gestor da Unidade 
acadêmica ou administrativa, no caso das vagas destinadas à UFRN. Para tanto, 
deverá utilizar o modelo constante no Anexo B, deste Edital. 

 
4. Das inscrições 

 
4.1. As inscrições acontecerão no período de 03 a 12 de junho de 2018. 
4.2. Para efetuar a inscrição no presente processo seletivo, o(a) candidato(a) 

deverá adotar os seguintes procedimentos: 
a) As inscrições serão efetuadas pela Internet, no endereço eletrônico 

www.sigaa.ufrn.br.  
b) O(A) candidato(a) deverá clicar em LATO SENSU e posteriormente clicar 

em PROCESSO SELETIVO, identificando o Curso de Especialização em 
Saúde Pública. 

c) Ao clicar no curso pretendido, aparecerá um formulário de inscrição 
(Anexo C) onde o(a) candidato(a) deverá preencher todos os campos do 
formulário, para que sua inscrição seja efetivada. 

d) Os documentos solicitados deverão ser anexados, em arquivo ÚNICO, no 
momento da inscrição on-line, em formato PDF. 

4.3. Os(As) candidatos(as) que não preencherem o Formulário de Inscrição 
corretamente, com todas as informações solicitadas, não terão suas inscrições 
homologadas pela comissão de seleção.  

4.4.  A UFRN não se responsabiliza por homologar inscrição não enviada dentro 
dos prazos previstos por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário, 

http://www.sigaa.ufrn.br/
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documentos ilegíveis ou outros fatores que impossibilitarem a transferência 
de dados ou a impressão do comprovante de inscrição no presente certame. 

4.5. Somente será considerada uma única inscrição. Em caso de duplicidade de 
inscrição, ambas não serão homologadas. 

4.6. O(A) candidato(a) deverá anexar os seguintes documentos, que serão exigidos 
na inscrição on-line: 
a) Carta de Intenção e Compromisso do(a) candidato(a), justificando o seu 

interesse pelo curso, sua disponibilidade de 8 horas semanais para o 
mesmo e participação nas aulas dos componentes curriculares, conforme 
modelo constante no Anexo A.   

b) Carta de Autorização Institucional devidamente assinado pelo Secretário 
de Saúde ou Presidente do Conselho Estadual de Saúde (no caso da vaga 
destinada ao CES) ou Gestor da Unidade acadêmica ou administrativa (no 
caso das vagas destinadas à UFRN), conforme modelo constante no Anexo 
B.  

c) Fotocópia legível da Carteira de identidade e CPF (frente e verso), sendo 
também aceita a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).  

d) Fotocópia legível do diploma de curso superior ou da declaração de 
conclusão do curso emitida pela instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC (frente e verso). O diploma original ou uma cópia 
autenticada em cartório deverá ser apresentado no momento da matrícula 
do candidato aprovado.  

e) Curriculum Vitae Resumido, conforme roteiro disponibilizado no Anexo D, 
deste edital.  

4.6.1. TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS DEVERÃO SER 
DIGITALIZADOS E ANEXADOS NO MOMENTO DA INCRIÇÃO ON-LINE, 
CONFORME INSTRUÇÃO CONTIDA NA ALÍNEA “D” DO ITEM 4.2 
DESTE EDITAL. 

4.6.2. A homologação da inscrição será realizada pela comissão de seleção 
do curso mediante a verificação dos requisitos exigidos e recebimento 
dos documentos solicitados.  

4.7. Os candidatos que não atenderem aos requisitos previstos neste edital não 
terão suas inscrições homologadas pela comissão de seleção. 

4.8.  É de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar e 
verificar os resultados da sua inscrição através de consulta pelo CPF no site do 
SIGAA no mesmo link onde foi realizada a inscrição.  

 
5. Do processo seletivo 

 
5.1. O processo seletivo ocorrerá no período de 18 a 27 de junho de 2019 e será 

conduzido por comissão de seleção designada por autoridade competente da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Constará da análise do 
Currículo Resumido e da Carta de Intenção e Compromisso do candidato(a). 
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5.1.1 A análise do currículo resumo será efetuada com base na tabela de 
pontuação do Anexo E deste edital. 
 

a) O currículo do(a) candidato(a) deverá ser elaborado obrigatoriamente 
tomando como base os modelos presentes no Anexo D, sob pena de 
desclassificação automática do certame, com atribuição de pontuação 
zero ao candidato. 

b) A Comissão de Seleção contabilizará os pontos de cada candidato (a), de 
acordo com a tabela de pontuação constante nos Anexos E, deste Edital 
e, após avaliar todos os candidatos inscritos de acordo com a 
distribuição das vagas, sequenciará em ordem decrescente os pontos 
atribuídos. 
 

5.1.2 A análise da Carta de Intenção e Compromisso será realizada por, no 
mínimo, 2 (dois) docentes examinadores, designados mediante portaria a ser 
publicada no Boletim de Serviços da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. 
a) Caberá a cada examinador, isoladamente, atribuir uma nota, expressa na 

escala de 1 (um) a 100 (cem) pontos, conforme a performance do(a) 
candidato(a) no texto apresentado na Carta de Intenção e Compromisso, de 
acordo a pontuação estabelecida no Anexo F. A nota do(a) candidato(a) será 
a apuração da média aritmética simples das notas atribuídas pelos 
examinadores, considerando duas casas decimais, sem arredondamentos. 

b) A Carta deverá ser redigida com base nas seguintes normalizações: página 
de tamanho A4 com margens superior e esquerda de 3cm e inferior e direita 
de 2cm. A letra deverá ser Times New Roman, tamanho 12, e o espaçamento 
entre linhas 1,5, não ultrapassando uma lauda. Caso o(a) candidato(a) não 
atenda a esta normalização, a carta não será avaliada e será atribuída a 
pontuação zero. 

c) Somente serão avaliadas as Cartas de Intenção e Compromisso dos(as) 
candidatos(as) que foram classificados, em acordo com o item 6.2.1.  Será 
atribuída a pontuação zero às cartas dos(as) candidatos(as) não 
classificados(as) através da pontuação atribuída no currículo. 
 

6. Do argumento final de classificação e critérios de desempate 

6.1. O Argumento Final de Classificação (AFC) do processo seletivo será apurado 

por meio da aplicação da seguinte fórmula matemática: 

AFC = (nota do Currículo) x 2 + (nota da Carta) x 1 
3 
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6.2. Os(As) candidatos(as) serão sequenciados em ordem decrescente de acordo 

com Argumento Final de Classificação (AFC). 

6.1.1 Após a emissão da listagem dos(as) candidatos(as) em ordem decrescente 
dos pontos atribuídos, serão classificados aqueles que estiverem localizados 
em uma posição de até três vezes o número de vagas, de acordo com o local 
de atuação. 

6.3. No caso de empate entre os candidatos, quanto ao Argumento Final de 
Classificação (AFC), serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios para 
desempate: 

a) Candidato (a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma da 
lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 

b) Candidato(a) com maior pontuação no Currículo Resumido. 
c) Candidato(a) com maior tempo de experiência comprovado em atividades 

relacionadas à gestão do Sistema Único de Saúde. 
d) Candidato(a) com a maior idade dentre os empatados, considerando ano, 

mês e dia. 
6.4. A Comissão de Seleção elaborará uma listagem de candidatos(as) em ordem 
decrescente do Argumento Final de Classificação, de acordo com o número de 
vagas definidos para cada local de atuação, aplicando-se os critérios de desempate 
descritos no item 5.3, para efeitos de preenchimento das vagas previstas neste 
Edital.  
6.5. Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as), considerando o cumprimento 
das exigências deste edital e o quadro de distribuição de vagas especificadas 
abaixo: 
 

LOCAL DE ATUAÇÃO N° DE 
VAGAS 

Equipes gestoras que atuam no nível central da SESAP/RN 07 
Representante dos segmentos dos Trabalhadores ou Usuários no 
Conselho Estadual de Saúde/RN 

01 

Equipes gestoras das Unidades Regionais de Saúde Pública  (2 vagas 
para cada URSAP) 

12 

Equipes gestoras que atuam nas Secretarias Municipais de Saúde 
(SMS) das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 8ª regiões de saúde (duas vagas para 
cada região). 

14 

Equipes gestoras que atuam na Secretaria Municipal de saúde de 
Natal 

02 

Equipes gestoras que atuam nas Secretarias Municipais de saúde de 
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremoz (1 vaga 
por município). 

04 

Servidores (técnico-administrativos ou docentes) que atuam em 04 
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unidades acadêmicas ou administrativas da UFRN 
TOTAL  44 

 
6.6 Caso não ocorra preenchimento de vagas em algum local de atuação, conforme 
o quadro constante no item 6.5, serão remanejados(as) candidatos(as) que atuem 
na mesma região de saúde, conforme ordem de classificação dos suplentes. 
 
7 Dos resultados da seleção 

 
7.1 Os resultados preliminares e definitivos do processo seletivo serão publicados 

na página eletrônica do NESC (http://www.nesc.ufrn.br/). Caberá ao(à) 
candidato(a) buscar o resultado nessa página. 

7.2 Será elaborada uma lista de candidatos(as) aprovados(as), ordenados de   
acordo com as vagas disponíveis, e uma lista de candidatos classificados, para 
fins de suplência na hipótese de eventuais desistências.   

 
8 Das atividades acadêmicas:  

 
8.1 As atividades acadêmicas do curso terão início no mês de agosto de 2019 e 
serão finalizadas no mês de julho de 2020.  
8.2 O Curso possui carga horária de 380 horas, e será organizado na forma de 
quatro módulos e 14 componentes curriculares. Tem foco no currículo integrado, 
que se fundamenta em princípios educativos para a construção do conhecimento 
significativo, a responsabilidade social, desenvolvimento de competências para o 
fortalecimento e consolidação do Sistema Único de Saúde, com prioridade para 
utilização de métodos ativos de ensino e aprendizagem.  
8.3 Em cada módulo teremos componentes curriculares ofertados de forma 
presencial e o componente curricular Projetos aplicativos, ofertado de forma 
transversal.  O curso terá duração de 11 (onze) meses. Os Componentes 
curriculares serão ofertados uma vez ao mês, nas quintas-feiras (tarde e noite) e 
sextas-feiras (manhã e tarde), exceto no mês de agosto de 2019 e julho de 2020, 
nos quais serão ofertados dois componentes curriculares em cada um dos meses. 
Durante o mês de janeiro de 2020 o curso ficará em recesso. As aulas do curso 
serão realizadas nos ambientes acadêmicos vinculados ao Núcleo de Estudos em 
Saúde Coletiva da UFRN. A elaboração dos Projetos aplicativos será realizada no 
local de trabalho do(a) aluno(a). 
8.4 Os Projetos aplicativos serão desenvolvidos ao longo dos componentes 
curriculares, em que os participantes irão articular os conhecimentos trabalhados 
de forma presencial, com base no eixo condutor do curso – Regionalização da 
Saúde. 
8.5 Será considerado aprovado no curso, o(a) aluno(a) que satisfizer aos seguintes 

requisitos: aprovação em todos os componentes curriculares, com conceito igual ou 

superior a “C”; frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada 

http://www.nesc.ufrn.br/
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componente; e aprovação do trabalho de conclusão de curso, que deverá ser de caráter 

individual. 
 
 
9 Do cronograma 
 

Atividade Período previsto* 
Lançamento do Edital  27/05 
Inscrições  03 a 12/06 
Resultado preliminar da homologação das 
inscrições  

14/06 

Recursos contra a homologação das 
inscrições 

Até 01 (um) dia útil contado a partir da 
data de publicação do resultado do 

deferimento das inscrições 
Resultado definitivo da homologação das 
inscrições  

18/06 

Análise do currículo e da carta de intenção e 
compromisso dos(as) candidatos(as)  

18 a 21/06 

Resultado preliminar da análise do currículo 
e da carta de intenção e compromisso 

25/06 

Recursos contra o resultado preliminar da 
análise do currículo e da carta de intenção e 
compromisso 

Até 01 (um) dia útil contado a partir da 
data de publicação do resultado 

preliminar da análise do currículo e da 
carta de intenção e compromisso 

Publicação do resultado final do Processo de 
Seleção 

27/06 

Período de Matrículas 28/06 a 02/07 
Previsão para início das aulas 01/08 

  * Poderá ocorrer antecipação ou prorrogação da publicação dos resultados, a depender    
do número de inscritos. 

 
10  Das disposições gerais 

  
10.1 A inexatidão das declarações e irregularidades de documentos constatadas 

no decorrer do processo ou posteriormente, eliminará o(a) candidato(a), 
anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição, sem prejuízo às 
sanções administrativas e penais cabíveis. 

10.2 É de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a 
divulgação de todos os atos, publicações e comunicados referentes a este 
processo seletivo público.  

10.3 É de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) o fornecimento 
de informações utilizadas no processo de seleção, não se responsabilizando o 
NESC por eventuais prejuízos que possa sofrer o(a) candidato(a), em 
decorrência de informações incorretas ou insuficientes.  
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10.4 Não será cobrada taxa de inscrição e/ou mensalidades para a realização do 
curso.  

10.5 A instituição ofertante do curso não se responsabiliza pelas despesas de 
deslocamento dos alunos para as aulas dos componentes curriculares. Este 
compromisso será a contrapartida do aluno(a) e/ou da instituição à qual 
pertence o(a) aluno(a).  

10.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será comunicada nas páginas eletrônicas indicadas 
no item 7.1 deste Edital. 

10.7 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção. 
 
 

Natal (RN), 24 de maio de 2019. 
 
 
 

Profª Drª Lavínia Uchôa Azevedo de Araújo
Coordenadora Geral do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva 

Matrícula SIAPE nº 2621089 
 
 

Profª Drª Maria Jalila Vieira de Figueiredo Leite
Coordenadora do Curso de Especialização em Saúde Pública 

Matrícula SIAPE nº 23077559 
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Anexo A do Edital nº 04/2019 – NESC/UFRN 
 

Modelo de Carta de Intenção e Compromisso  
 
 
 

 
Eu, (nome do candidato) 
____________________________________________________________________________________ , no 
exercício do cargo/função de 
________________________________________________________________da (nome da instituição) 
__________________________________________________________________________________, declaro 
ter disponibilidade para organizar o meu tempo, tendo em vista dedicar 8 horas 
semanais ao Curso de Especialização em  Saúde Pública e participar dos 
Componentes Curriculares ofertados de forma presencial. Além disso, justifico, que 
o meu interesse em participar do curso se deve a: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________. 
   

_____________________________. ___ de _________________________ de 2019. 
(local e data) 

 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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Anexo B do Edital nº 04/2019 – NESC/UFRN 
 

Modelo de Carta de Autorização Institucional 
 

 
(Nome da instituição em papel timbrado)  
 
Eu, (nome do Secretário de Saúde ou Presidente do Conselho Estadual de Saúde ou 
Gestor da Unidade acadêmica ou administrativa) _________________________________, no 
exercício do cargo de (nome do cargo) _____________________________________________, 
autorizo o(a) candidato(a) (nome) ______________________________________________________, 
matrícula nº ______________________, que desempenha a função/atividade de (função 
do candidato) __________________________________, nesta instituição, para participar do 
Curso de Especialização em Saúde Pública, uma vez que o perfil do mesmo atende 
aos pré-requisitos estabelecidos no Edital regulador do certame.  
Informo estar ciente de que se trata de um curso de caráter formativo cujo 
processo de certificação dependerá do aproveitamento acadêmico demonstrado. 
Expresso meu compromisso de liberar o(a) candidato(a) para participar dos 
encontros presenciais do curso e apoio o(a) aluno para o desenvolvimento das 
atividades acadêmicas. 
 

_____________________________. ___ de _________________________ de 2019. 
(local e data) 

 
 

 
Assinatura 

(Contendo matrícula e cargo do responsável pela indicação) 
 

 
  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

NÚCLEO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA 
ESCOLA DE SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 
 

 

ANEXO C DO EDITAL 04/2019 – NESC/UFRN 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

CANDIDATO(A) SEXO 
 

DATA 
NASCIMENTO 

 (   ) Masc. 
(   ) Fem 

____/____ /______ 
 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
(logradouro/número/complemento/bairro) 

MUNICÍPIO / UF 

 
 

 

FONE RESIDENCIAL FONE 
CELULAR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

(    ) 
 

(    )  

LOCAL DE ATUAÇÃO (ASSINALAR, OBRIGATORIAMENTE, APENAS UMA DAS 
ALTERNATIVAS) 

(   ) Nível central da SESAP/RN 
(   ) Conselho Estadual de Saúde/RN 
(   ) Unidades Regionais de Saúde Pública/SESAP-RN  
(   ) Secretarias Municipais de Saúde das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 8ª regiões de 

saúde. 
(   ) Secretarias Municipais de Saúde de Natal; Parnamirim; São Gonçalo do 

Amarante; Macaíba e Extremoz. 
(   ) UFRN 

 

Venho requerer inscrição para o processo de seleção de alunos para o Curso de 

Pós-Graduação lato sensu - Especialização em Saúde Pública/UFRN, nos termos do 

Edital nº 04/2019.   

Declaro, expressamente, conhecer e aceitar tacitamente as regras reguladoras do 

presente certame. 

Nestes termos, 

Peço deferimento. 

Local/Data/Nome completo/Assinatura 
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Anexo D do Edital nº 04/2019 – NESC/UFRN 
 

Modelo do Currículo Resumido - VAGAS SESAP-RN e SMS-RN 
 

 
DADOS PESSOAIS 

Nome completo  
RG e Órgão 
Expedidor 

 CPF  

Data de nascimento  e-mail  
Endereço pessoal  
Endereço 
profissional 

 

Telefone 
residencial/celular 

(   ) Telefone do 
trabalho 

(   ) 

Experiência Profissional 
Atuação em equipe 
gestora no SUS. 

 

Atuação como gestor 
ou gerente no SUS. 

 

Atuação em equipe 
de assistência em 
unidades de atenção 
à saúde do SUS. 

 

Participação em 
eventos técnico-
científicos na área de 
saúde coletiva. 

 

Apresentação de 
trabalhos científicos 
em eventos na área 
de saúde coletiva. 

 

 
 

Natal, _____ de _______________________, de 2019 
 

Assinatura do(a) candidato(a): 
____________________________________________________________________________ 
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Anexo D do Edital nº 04/2019 – NESC/UFRN 
 

Modelo do Currículo Resumido - VAGA CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 
 

 
Dados pessoais 

Nome completo  
RG e Órgão 
Expedidor 

 CPF  

Data de nascimento  e-mail  
Endereço pessoal  
Endereço 
profissional 

 

Telefone 
residencial/celular 

(   ) Telefone do 
trabalho 

(   ) 

Experiência Profissional 
Atuação como 
conselheiro no 
Conselho Estadual de 
Saúde/RN 

 

Atuação como 
conselheiro em outro 
conselho de saúde do 
SUS 

 

Participação em 
eventos na área de 
saúde coletiva ou 
controle social no 
SUS. 

 

Apresentação de 
trabalhos científicos 
em eventos na área 
de saúde coletiva ou 
controle social no 
SUS. 

 

 
 
 

Natal, _____ de _______________________, de 2019 
 

Assinatura do(a) candidato(a): 
____________________________________________________________________________ 
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Anexo D do Edital nº 04/2019 – NESC/UFRN 
 

Modelo do Currículo Resumido - VAGAS UFRN/DOCENTES 
 

Dados pessoais 
Nome completo  
RG e Órgão 
Expedidor 

 CPF  

Data de nascimento  e-mail  
Endereço pessoal  
Endereço 
profissional 

 

Telefone 
residencial/celular 

(   ) Telefone do 
trabalho 

(   ) 

Experiência Profissional 
Atuação como 
docente em 
disciplinas de saúde 
coletiva. 

 

Atuação como 
docente em 
disciplinas na área 
de saúde. 

 

Participação em 
eventos na área de 
saúde coletiva. 

 

Apresentação de 
trabalhos científicos 
em eventos na área 
de saúde coletiva. 

 

 
 
 
 

Natal, _____ de _______________________, de 2019 
 

Assinatura do(a) candidato(a): 
____________________________________________________________________________ 
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Anexo D do Edital nº 04/2019 – NESC/UFRN 
 

Modelo do Currículo Resumido - VAGAS UFRN/TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
 

 
Dados pessoais 

Nome completo  
RG e Órgão 
Expedidor 

 CPF  

Data de nascimento  e-mail  
Endereço pessoal  

Endereço 
profissional 

 

Telefone 
residencial/celular 

(   ) Telefone do 
trabalho 

(   ) 

Experiência Profissional 
Atuação em unidades 
acadêmicas 
relacionadas à saúde 

 

Atuação em unidades 
administrativas com 
ações relacionadas à 
saúde 

 

Participação em 
eventos técnico-
científicos na área de 
saúde coletiva. 

 

Apresentação de 
trabalhos científicos 
em eventos na área 
de saúde coletiva. 

 

 
 
 
 

Natal, _____ de _______________________, de 2019 
 

Assinatura do(a) candidato(a): 
____________________________________________________________________________ 
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ANEXO “E” DO EDITAL nº 04/201– NESC/UFRN - Tabela de pontuação da análise 

do Currículo Resumido do candidato* – VAGAS SESAP-RN e SMS-RN 

CANDIDATO(A) LOCAL DE ATUAÇÃO 
 
 

 

 

Especificação 
 

Pontuação - 
Servidor 
Efetivo 

Pontuação - 
Contrato 

temporário ou 
Cargo 

Comissionado 

Máximo 
de 

Pontos 

Pontos 
obtidos pelo 
candidato(a) 

Atuação em equipe 
gestora no SUS. 

2 pontos por 
mês 

trabalhado 

1 ponto por mês 
trabalhado 

50  

Atuação como gestor 
ou gerente no SUS. 

4 pontos por 
mês 

trabalhado 

2 pontos por mês 
trabalhado 

Atuação em equipe 
de assistência em 
unidades de atenção 
à saúde do SUS. 

1 ponto por 
mês 

trabalhado 

0,5 ponto por mês 
trabalhado 

30  
 

Participação em 
eventos técnico-
científicos na área de 
saúde coletiva. 

1 ponto por 
evento 

1 ponto por evento 10  

Apresentação de 
trabalhos científicos 
em eventos na área 
de saúde coletiva. 

1 ponto por 
trabalho 

1 ponto por 
trabalho 

10  

TOTAL DE PONTOS 
 

100  

*As especificações de atuação em equipe gestora ou como gestor ou gerente devem estar 
em conformidade com o estabelecido na letra “a)” do item 3.1 deste Edital. Será atribuída 
pontuação somente à experiência devidamente comprovada. Experiências de atuação 
ocorridas em um mesmo período de tempo e inseridas em diferentes especificações não 
serão computadas em duplicidade. Somente serão pontuados os trabalhos apresentados 
nos últimos cinco anos.  
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ANEXO “E” DO EDITAL nº 04/201– NESC/UFRN - Tabela de pontuação da 
análise do Currículo Resumido do candidato* – VAGA CONSELHO ESTADUAL DE 
SAÚDE 

 
CANDIDATO(A) LOCAL DE ATUAÇÃO 

 
 

 

 

Especificação 
 

Pontuação 
 

Máximo 
de 

Pontos 

Pontos obtidos 
pelo 

candidato(a) 

Atuação como conselheiro no 
Conselho Estadual de Saúde/RN 

4 pontos por mês  60  

Atuação como conselheiro em 
outro conselho de saúde do SUS 

2 pontos por mês  20 

Participação em eventos na área 
de saúde coletiva ou controle 
social no SUS. 

1 ponto por evento 10  
 

Apresentação de trabalhos 
científicos em eventos na área de 
saúde coletiva ou controle social 
no SUS. 

1 ponto por trabalho 10  

Total  100  
* Será atribuída pontuação somente à experiência devidamente comprovada. Experiências 
de atuação ocorridas em um mesmo período de tempo e inseridas em diferentes 
especificações não serão computadas em duplicidade. Somente serão pontuados os 
trabalhos apresentados nos últimos cinco anos. 
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ANEXO “E” DO EDITAL nº 04/201– NESC/UFRN - Tabela de pontuação da análise 

do Currículo Resumido do candidato* – VAGAS UFRN / DOCENTES 

CANDIDATO(A) LOCAL DE ATUAÇÃO 
 
 

 

 

Especificação 
 

Pontuação 
 

Máximo 
de 

Pontos 

Pontos obtidos 
pelo 

candidato(a) 

Atuação como docente em 
disciplinas de saúde coletiva. 

4 pontos por 20 hs 
de carga horária em 

disciplina  

40  

Atuação como docente em 
disciplinas na área de saúde. 

2 pontos por 20 
horas de carga 

horária em 
disciplina  

20  

Participação em eventos na área 
de saúde coletiva. 

1 ponto por evento 10  

Apresentação de trabalhos 
científicos em eventos na área de 

saúde coletiva. 

1 ponto por trabalho 30  

Total  100  
*As especificações de atuação como docente devem estar em conformidade com o 
estabelecido na letra “c)” do item 3.1 deste Edital. Será atribuída pontuação somente à 
experiência devidamente comprovada. Experiências de atuação ocorridas em um mesmo 
período de tempo e inseridas em diferentes especificações não serão computadas em 
duplicidade. Somente serão pontuados os trabalhos apresentados nos últimos cinco anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

NÚCLEO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA 
ESCOLA DE SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 
 

 

ANEXO “E” DO EDITAL nº 04/201– NESC/UFRN - Tabela de pontuação da análise 

do Currículo Resumido do candidato* – VAGAS UFRN / TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

CANDIDATO(A) LOCAL DE ATUAÇÃO 
 
 

 

 

Especificação 
 

Pontuação 
 

Máximo 
de 

Pontos 

Pontos obtidos 
pelo 

candidato(a) 

Atuação em unidades acadêmicas 
relacionadas à saúde 

1 ponto por mês 50  

Atuação em unidades 
administrativas com ações 
relacionadas à saúde 

0,5 ponto por mês 30  
 

Participação em eventos técnico-
científicos na área de saúde 
coletiva. 

1 ponto por evento 10  

Apresentação de trabalhos 
científicos em eventos na área de 
saúde coletiva. 

1 ponto por trabalho 10  

Total  100  
*As especificações de atuação como técnico administrativo devem estar em conformidade 
com o estabelecido na letra “c)” do item 3.1 deste Edital. Será atribuída pontuação 
somente à experiência devidamente comprovada. Experiências de atuação ocorridas em 
um mesmo período de tempo e inseridas em diferentes especificações não serão 
computadas em duplicidade. Somente serão pontuados os trabalhos apresentados nos 
últimos cinco anos. 
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ANEXO F DO EDITAL nº 04/2019– NESC/UFRN  

TABELA DE PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DA CARTA DE INTENÇÃO E COMPROMISSO 

DO(A) CANDIDATO(A)  

CANDIDATO(A) LOCAL DE ATUAÇÃO 
 
 

 

 

Especificação 
 

Máximo 
de Pontos 

Pontos obtidos 
pelo 

candidato(a) 
Argumentação utilizada para explicitar o 
interesse pelo curso e as possíveis contribuições 
da formação para a instituição de vínculo. 

60  

Estruturação do texto (abordagem do tema; 
coerência; coesão; regras de escrita) 

40  

Total 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


