Faculdade de Medicina - Campus de Botucatu

EDITAL Nº 010/2010-FM/DTA.
A FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP, parte integrante do Sistema Universidade Aberta
do Brasil, conforme convênio firmado entre a UNESP e a Capes/UAB, torna público, por meio deste Edital,
que no período de 08 a 24 de fevereiro de 2010, somente através da Internet, estarão abertas as
INSCRIÇÕES do Processo Seletivo para alunos do Curso de Especialização em Gestão em Saúde,
modalidade à distância com momentos presenciais. O referido curso foi aprovado através do Parecer nº
208/2009-CCPG e Despacho nº 331/2009-CCPG/SG.
1. DAS VAGAS
As vagas no total de 210, serão distribuídas no Estado de São Paulo, sendo 50 (cinqüenta) vagas para o Pólo
de Apiaí, 60 (sessenta) vagas para o Pólo de Botucatu, 50 (cinqüenta) vagas para o Pólo de Jaú e 50
(cinqüenta) vagas para o Pólo de Osasco.
O aluno indicarão a região de interesse, no momento do preenchimento “on line” da ficha de inscrição. A
critério da Comissão de Seleção, remanejamento de vagas poderá ocorrer, se não forem preenchidas todas
as vagas em determinada região.
2. DO CURSO
O curso será oferecido em nível de pós-graduação lato sensu – especialização, com carga horária total de
620 horas a ser concluída num período de 18 meses.
O curso destina-se aos portadores de diploma de curso superior que exercem atividades em órgãos públicos
de saúde que exerçam ou tenham aspirações ao exercício de gestão pública crítica e socialmente
significativa, incorporando os valores e princípios do Sistema Único de Saúde no Brasil. Esta formação será
desenvolvida à distância, com momentos presenciais, em 18 meses e contará, para a execução
descentralizada, com a parceria dos Pólos UAB das regiões de Apiaí, Botucatu, Jaú, e Osasco. Os Pólos
colocarão à disposição espaços físicos e recursos tecnológicos destinados ao trabalho dos Tutores
presenciais e apoio aos Tutores à distância, bem como a toda equipe de coordenação e apoio logístico do
Curso, para fins de estudo, reuniões e acompanhamento dos alunos.
O curso será disponibilizado “on-line” com versão no ambiente virtual de aprendizagem e material a ser
entregue ao aluno. Serão 16 disciplinas organizadas em módulos, que terão como dinâmica resolução de
casos, exercícios e participação em fóruns e listas de discussão. O aluno também receberá um caderno que
vai orientá-lo além de orientar-se pelo ambiente virtual e material on-line.
3. DO OBJETO

Selecionar alunos com formação superior que receberão formação no curso de especialização em Gestão em
Saúde ofertado pela UAB/CAPES/MEC/UNESP no âmbito dos pólos Apiaí, Botucatu, Jaú, e Osasco.
4. DO PÚBLICO ALVO
Poderão participar do processo seletivo gestores em saúde com nível superior, profissionais de saúde
graduados e/ou outros profissionais de nível superior que prestam serviços na rede de saúde.
5. DAS INSCRIÇÕES
Cada candidato deverá fazer sua inscrição vinculada somente a um Pólo presencial UAB/MEC. Após a
inscrição ser efetivada “on-line”, não será permitido alterar a escolha feita pelo candidato.
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5.1. Procedimentos:
Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer as normas deste Edital e certificar-se de que
preencherá todos os requisitos exigidos.
5.1.1. Da inscrição “on-line” e entrega da documentação
1. Para efetuar a inscrição, é imprescindível estar com todos os seus documentos para informar
corretamente seus dados no sistema. As informações fornecidas são de inteira responsabilidade e
informações inverídicas, além de configurar falsidade ideológica, incorrerão na desclassificação do
candidato. Além dos documentos principais a serem enviados, outros documentos comprobatórios
poderão ser solicitados a qualquer momento.
2. O candidato deverá efetivar seu pedido de inscrição, exclusivamente via internet, por meio do
preenchimento, na íntegra, da ficha de inscrição individual, disponível no seguinte endereço eletrônico:
www.uab.fmb.unesp.br .
3. A inscrição on-line só poderá ser realizada no período 8 a 24 de fevereiro de 2010.
4. É de exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento das informações cadastrais no ato do
pedido de inscrição. A mensagem “Pedido de inscrição realizado com sucesso” deverá ser impressa
pelo candidato imediatamente após o preenchimento, uma vez que constituirá documento comprobatório
da realização da inscrição “on-line”.
5. O candidato deverá postar via SEDEX até o dia 24/02/2010 os documentos para concorrer à vaga de
aluno. Documentos a serem entregues: uma cópia do comprovante de inscrição “on-line” e toda a
documentação comprobatória exigida no item “documentação exigida” deste Edital. O candidato deverá
enviar a correspondência com aviso de recebimento para que tenha o comprovante.
6. Endereço para entrega da documentação: Faculdade de Medicina de Botucatu UNESP – Seção de
Comunicações – Distrito de Rubião Junior, s/n – CEP: 18603-970 – Botucatu - SP.
7. A Faculdade de Medicina 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.
Dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail: sierra@fmb.unesp.br .
NÃO SERÁ ACEITA A INSCRIÇÃO QUANDO:

1. A ficha de inscrição estiver incompleta;
2. As informações não forem verdadeiras;
3. A documentação não for postada até o dia 24/02/2010.
5.2. Documentação Exigida:
O candidato deverá postar, juntamente com o comprovante de inscrição “on-line” toda a documentação
abaixo relacionada. A ausência de quaisquer destes documentos acarretará na eliminação do candidato do
processo de seleção.
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Diploma de graduação registrado – cópia com frente e verso autenticado ou declaração de conclusão de
curso no caso do diploma não ter sido expedido (também autenticada);



Carteira de Identidade/RG e CPF – cópia com frente e verso autenticados;



Titulo de eleitor com último comprovante de votação - cópia com frente e verso autenticados;



Uma fotografia 3x4 colorida e atual. Não serão consideradas cópias escaneadas;



Certidão de Nascimento ou Casamento. Cópia autenticada;



Comprovante de residência atualizado (não há necessidade de autenticação);











Diploma da maior titulação acadêmica – cópia com frente e verso autenticado (não obrigatório, para os
que possuírem e desejarem que seja considerado no processo de seleção);
Declaração de experiência(s) profissional(is) na área de gestão em saúde (não obrigatório, para os que
possuírem e desejarem que seja considerado no processo de seleção);
Currículo resumido – (Modelo Apresentado no “site” no processo de inscrição e que deverá ser impresso e
enviado junto com os documentos) – O candidato deverá destacar experiência em gestão, experiências
relacionadas à promoção de cidadania, trabalhos publicados ou apresentados em eventos, em até duas
laudas;
Manifestação sobre o interesse pelo curso, relacionado ao Sistema Único de Saúde e à trajetória
profissional, em até uma lauda (Modelo Apresentado no “site” no processo de inscrição e que deverá ser
impresso e enviado junto com os documentos);
Declaração de Comprometimento, Disponibilidade e habilidade para realizar o curso a distância (Modelo
Apresentado no “site” no processo de inscrição e que deverá ser impresso e enviado junto com os
documentos).

Observação:
A documentação apresentada pelos candidatos não selecionados poderá ser devolvida aos próprios, ou
pessoa formalmente autorizada pelos mesmos, no prazo de 01 mês a contar da divulgação do resultado final.
Depois de decorrido esse prazo os documentos serão destruídos.
6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção para alunos do Curso de Especialização em Gestão em Saúde será realizado
conforme o critério de seleção abaixo:
6.1. Critério de seleção
a) A classificação dos candidatos será realizada por região/Pólo, indicados na ficha de inscrição;
b) Análise da documentação discriminada no item 5.2. deste Edital;
c) Pontuação do Currículo;
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d) Análise da manifestação sobre o interesse pelo curso e da declaração de comprometimento e
disponibilidade e habilidade;
6.1.1. Critérios de Desempate:


Maior tempo de experiência em Gestão em Saúde;



Maior idade.

6.1.2. Resultado
O resultado dos candidatos selecionados para a segunda fase será divulgado, no “site”
www.uab.fmb.unesp.br, após conclusão da seleção.
Observação: Os candidatos classificados, porém não convocados poderão ser chamados posteriormente em
caso de todas as vagas não terem sido preenchidas pelos classificados..
7. DA MATRÍCULA
Os candidatos que, de acordo com a classificação tiverem direito às vagas, deverão comparecer na Diretoria
Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina, em período a ser disponibilizado através do “site”
www.uab.fmb.unesp.br , para oficialização do processo de matrícula.
OBS: Caso o candidato classificado não confirme a matrícula no período estabelecido, será convocado o
próximo candidato, obedecida rigorosamente à ordem de classificação.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita do
processo de seleção, tal como se acha estabelecido neste Edital.
A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificados posteriormente,
acarretarão em cancelamento da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais
medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
Após a publicação deste Edital no D.O.E., recursos poderão ser protocolados em até 02 (dois) dias úteis, se
for o caso, em nome da Direção da Faculdade de Medicina de Botucatu, pessoalmente ou através de
procurador, junto à Seção de Comunicações da FMB, no horário das 9 às 11 e das 14 às 17 horas. Não serão
aceitos quaisquer questionamentos, impugnações ou recursos por meio eletrônico.
Outras informações serão fornecidas pelo Departamento de Enfermagem, telefone (14) 3811-6070.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Botucatu, 06 de fevereiro de 2010.

Prof. Dr. SÉRGIO SWAIN MÜLLER

Diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu
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