UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA

EDITAL Nº 493 DE 15/08/2017 PARA SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA EM
TOXICOLOGIA CLÍNICA E AMBIENTAL: EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS
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(DIÁRIO OFICIAL N 162 DE 23/08/2017)
Servidor responsável pelo envio: Ivisson Carneiro Medeiros da Silva. Matrícula SIAPE 1498437.
O Diretor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LABEAD/IESC/UFRJ), torna
público, por meio deste Edital, as Normas Gerais para o processo de Seleção de Alunos para o CURSO DE CAPACITAÇÃO A
DISTÂNCIA EM TOXICOLOGIA CLÍNICA E AMBIENTAL: EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS, parte integrante do II Programa de
Formação de Recursos Humanos em Vigilância em Saúde Ambiental. Esta oferta é um produto do Chamamento de Propostas de
Iniciativas Educacionais aplicadas à Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS).
O Curso será oferecido de forma gratuita aos candidatos que cumprirem os requisitos e forem selecionados pelo processo
estabelecido por este Edital.
1. DO OBJETO
Seleção de alunos visando o preenchimento de vagas para a primeira edição do CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA EM
TOXICOLOGIA CLÍNICA E AMBIENTAL: EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS, com nível de capacitação profissional, na modalidade à
distância autoinstrucional.
2. PÚBLICO ALVO
As vagas são destinadas aos profissionais com formação de nível superior que trabalham em órgãos públicos federais, estaduais e
municipais nas áreas de vigilância, atenção em saúde e áreas afins, envolvidos em estratégias de fortalecimento do Sistema Único de
Saúde (SUS).
3. PRÉ-REQUISITOS
Poderão se inscrever no processo seletivo, profissionais de nível superior que preencham os seguintes pré-requisitos:
3.1. Possuir curso de graduação completo;
3.2. Ter vínculo comprovado com o sistema público de saúde;
3.3. Ter disponibilidade de 5 (cinco) horas semanais para estudo;
3.4. Ter habilidade para utilizar computadores/recursos de conectividade – internet, e-mail;
3.5. Possuir habilidade e equipamentos compatíveis para acessar os conteúdos: navegador web compatível com os padrões HTML,
XHTML 1.1, XSLT, CSS 2.1, JavaScript, DOM 2, DHTML, JPEG, GIF, PNG como, por exemplo: Mozilla Firefox e Google Chrome, todos
na versão mais atualizada possível, além dos plug-ins adicionais devidamente instalados e atualizados do Adobe Flash Player e Adobe
PDF Reader.
3.6. Ser brasileiro nato ou naturalizado.
Obs.: Não será aceita inscrição de candidatos que não possuírem graduação concluída no ato da inscrição.
4. NÚMERO DE VAGAS
Serão ofertadas 500 (quinhentas) vagas para todo o país.
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5. OBJETIVOS DO CURSO
O CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA EM TOXICOLOGIA CLÍNICA E AMBIENTAL: EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS tem como
objetivo capacitar profissionais de nível superior que trabalham em órgãos públicos federais, estaduais e municipais, da área de Vigilância
em Saúde, nos processos de investigação e monitoramento de populações expostas a substâncias químicas, em particular agrotóxicos,
para que os mesmos sejam capazes de implementar e implantar ações de vigilância em saúde ambiental.

6. REGIME E ESTRUTURA DO CURSO
O CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA EM TOXICOLOGIA CLÍNICA E AMBIENTAL: EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS do
LABEAD/IESC/UFRJ será disponibilizado on-line e distribuído em 4 (quatro) módulos com uma duração total de, aproximadamente, 4
(quatro) meses.
MATRIZ CURRICULAR
Módulo 1. Fundamentos de Toxicologia e o modelo de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde
Módulo 2. A degradação ambiental: contribuição da Toxicologia Ambiental para a abordagem da saúde
Módulo 3. As Fases da Intoxicação: contribuições da ciência da exposição e da Toxicologia clínica
Módulo 4. Vigilância e Atenção à Saúde por exposição a substâncias químicas: agrotóxicos

O material didático do curso será disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) MOODLE.
7. INSCRIÇÃO
7.1. Período de inscrição: 21 de agosto a 25 de setembro de 2017.
7.2. O candidato deverá efetivar sua inscrição, exclusivamente via internet, preenchendo o requerimento de Inscrição disponível no Portal
do LABEAD:
http://www.labead.iesc.ufrj.br/eadportal/
7.2.1. Durante o preenchimento do requerimento de Inscrição, o candidato deverá anexar nos campos correspondentes os seguintes
documentos:
Diploma de graduação registrado pelo MEC (frente e verso);
Documento de identificação com foto e com validade não expirada – exemplos: carteira nacional de habilitação ou RG ou
carteira profissional ou passaporte, etc;
Cadastro de Pessoa Física (CPF) – frente e verso;
Declaração de comprovação de vínculo com o sistema público de saúde devidamente preenchida e assinada - 7.3. O candidato,
ao preencher o requerimento de Inscrição deverá informar, obrigatoriamente, um endereço eletrônico (e-mail), que será considerado
como o canal de comunicação oficial com a comissão do concurso para os procedimentos das fases do processo seletivo e, em caso de
seleção, será utilizado para cadastro do aluno no AVA do curso.
7.4. É de total responsabilidade do candidato o preenchimento correto do seu endereço eletrônico (e-mail), não sendo permitidos
endereços de uso coletivo ou associado.
7.5. O comprovante do pedido de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado quando for necessário.
OBS: É de exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento das informações cadastrais no ato do pedido de inscrição, sob as
penas das leis vigentes.
7.6. É vedado o pedido de inscrição condicional, fora do prazo estabelecido por este edital, pela via postal, através de fax ou ainda via
correio eletrônico (e-mail).
7.7. O LABEAD/IESC/UFRJ não se responsabilizará por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência de dados.
7.8. Antes de efetuar a inscrição on-line, o candidato deverá conhecer todas as regras previstas no presente edital e certificar-se de que
preencherá todos os requisitos exigidos.
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7.9. A inscrição implicará na aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital.
8. PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
8.1. O processo seletivo será realizado pelo LABEAD/IESC/UFRJ, por meio de uma comissão de seleção formada pela coordenação do
curso.
8.2. O processo seletivo consistirá na verificação do atendimento às exigências deste Edital e análise dos documentos solicitados no item
7.2.1, segundo os seguintes critérios:
Vínculo comprovado com o Sistema Público de Saúde
Atuação na área da Vigilância em Saúde
8.2.1. O desempate se dará de acordo com os critérios, nesta ordem:
Maior pontuação na análise dos documentos.
Maior idade.
EVENTO
Período
de
inscrição on-line
Publicação
de
lista
De
candidatos
classificados
Período
de
matrícula
Divulgação
da
lista FINAL de
alunos
Previsão
para
início do Curso

PERÍODO
21/08/2017 a
25/09/2017
16/10/2017

16/10/2017 a
30/10/2017
30/10/2017
23/10/2017

8.3. Será eliminado automaticamente o candidato que não enviar a comprovação de conclusão do curso de graduação,
independentemente de enviar comprovações de titulações superiores.
8.4. Não será considerado para avaliação o envio de arquivos que não sejam aqueles estipulados por este Edital.
8.5. Será eliminado do processo seletivo o candidato que não apresentar a documentação listada no item 7.2.1.
8.6. A publicação da lista nominal dos candidatos classificados no processo seletivo será divulgada no endereço eletrônico:
http://www.labead.iesc.ufrj.br/eadportal/,segundo cronograma disponível no item 11.
8.7. Não caberão recursos ao processo seletivo e seus resultados.
9. MATRÍCULA
9.1. O candidato selecionado, dentro do número de vagas previstas neste edital, no item 4, receberá através do correio eletrônico (e-mail)
cadastrado no momento da sua inscrição informações sobre o procedimento de matrícula, segundo cronograma disponível no item 11.
9.2. Será eliminado o candidato selecionado que não cumprir os procedimentos de matrícula no período determinado no cronograma
disponível no item 11.
10. CERTIFICAÇÃO
10.1. Ao final do curso será fornecido o certificado do CURSO DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA EM TOXICOLOGIA CLÍNICA E
AMBIENTAL: EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS, emitido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ (PR-5), aos alunos concluintes que
cursarem todos os módulos e forem aprovados com nota final igual ou maior que 6 (seis).
11. CRONOGRAMA
É de inteira responsabilidade do candidato, tomar as devidas providências no caso de não recebimento de qualquer comunicação, que
esteja prevista no cronograma do processo seletivo. Portanto, não será acatado qualquer pedido de revisão pelo não recebimento de
qualquer informação que esteja aqui apresentada.
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12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Será considerado desclassificado o candidato que deixar de cumprir ou atender às normas referentes ao processo seletivo contidas
neste Edital.
12.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos e comunicados referentes a este processo
seletivo por meio do endereço eletrônico: http://www.labead.iesc.ufrj.br/eadportal/
12.3. O canal de comunicação com a coordenação do curso para dúvidas e/ou esclarecimentos sobre este Edital é o endereço eletrônico:
http://www.labead.iesc.ufrj.br/eadportal/ através da ferramenta “CONTATO”.
12.4. No caso de não preenchimento das vagas previstas neste Edital, serão chamados, por ordem de classificação, os candidatos da
lista de reserva, até que o número de vagas seja preenchido.
12.5. Ao LABEAD/IESC/UFRJ é dada a prerrogativa de fazer alterações neste edital e publicá-las no endereço eletrônico:
http://www.labead.iesc.ufrj.br/eadportal/
12.6. Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidos pela equipe de coordenação do curso.

__________________________________________________
Antonio José Leal Costa
Diretor do IESC
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ANEXO 1

Local, data
DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO
À Coordenação do Curso de Capacitação a Distância em Toxicologia Clínica e Ambiental: Exposição a
Agrotóxicos do LABEAD/IESC/UFRJ
Declaro

que

o

profissional

____________________________,

______________________________
matrícula

nº

______________________________________,

___________,

(nome
atua

completo),
no

na

CPF

nº

cargo/função
Instituição

_________________________________________________ (nome completo da instituição sem siglas),
desenvolvendo atividades na área de _____________________________________________.

________________________________________________________________
(Assinatura, constatando o nome completo, cargo ou função e matrícula do responsável pela declaração)
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