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CHAMADA PÚBLICA PARA DISCENTES DO CURSO BÁSICO EM 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

EDITAL Nº 03/2019 – SEST - SUS/SES - GO 

A Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS torna público o 

presente Edital e convida profissionais, podendo ser das esferas de governo estadual ou 

municipal do Estado de Goiás, para atuarem como Discente na modalidade de Ensino 

presencial, no Curso Básico em Vigilância Epidemiológica, aprovado e regulamentado 

pela Comissão de Intergestores Bipartite – CIB, por meio da Resolução nº. 044/2019 – 

CIB. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A Superintendência de Vigilância em Saúde em conjunto com a Superintendência  

de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS (SEST-SUS), por meio da Gerência da 

Escola Estadual de Saúde Pública “Cândido Santiago” (GESAP), propõem a realização 

do Curso Básico em Vigilância Epidemiológica. 

1.2 O Curso Básico em Vigilância Epidemiológica é planejado para profissionais que 

atuam nas áreas de vigilância epidemiológica. Com temas fundamentais para a atuação 

na área de Vigilância Epidemiológica, contribuirá para o fortalecimento de uma rede 

municipal e estadual com profissionais de saúde capacitados (nível central, regional e 

municipal) em vigilância epidemiológica, favorecendo a detecção, condução, 

investigação e implementação de medidas de prevenção e controle em tempo oportuno. 

1.3 O Estado arcará com as despesas de hospedagem e alimentação dos cursistas dos 

municípios, ficando a cargo do gestor municipal as despesas de transportes até 

Goiânia/GO. 

2.  OBJETIVO 

2.1 A presente Chamada Pública tem por objetivo regulamentar as inscrições para o 

preenchimento de vagas para os profissionais que participarão como discentes no Curso 

Básico em Vigilância Epidemiológica. 

3.  NÚMERO DE VAGAS 

3.1 Para as 3 (três) turmas serão oferecidas no total 100 (cem) vagas para discentes, 

sendo 30 (trinta) vagas para a 1ª turma, 30 (trinta) vagas para a 2ª turma, 30 (trinta) 

vagas para a 3ª turma e 10 (dez) vagas para cadastro reserva.  

3.2 Se o número de candidatos não alcançar o quórum mínimo de 25 (vinte e cinco) 

inscritos por turma, as vagas serão disponibilizadas para outros municípios, regionais e 

SUVISA. 

3.3 As vagas foram distribuídas conforme quadros I, II, III e IV a seguir: 
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QUADRO I - PRIMEIRA TURMA 

MUNICÍPIO / REGIONAL VAGAS 

Representante da Regional Norte 01 

Bonópolis 01 

Campinaçu 01 

Estrela do Norte 01 

Formoso 01 

Minaçu 01 

Montividiu do Norte 01 

Mundo Novo 01 

Mutunopólis 01 

Novo Planalto 01 

Porangatu 01 

Santa Tereza de Goiás 01 

São Miguel do Araguaia 01 

Trombas 01 

Representante da Regional Nordeste II 01 

Alvorada do Norte 01 

Buritinópolis 01 

Damianópolis 01 

Guarani de Goiás 01 

Iaciara 01 

Mambaí 01 

Nova Roma 01 

Posse 01 

São Domingos 01 

Simolândia 01 

Sitio D´Abadia 01 

SUVISA 01 

Representante da Regional Nordeste I 01 

Campos Belos 01 

Cavalcante 01 

TOTAL 30 

 

QUADRO II - SEGUNDA TURMA 

MUNICÍPIO / REGIONAL VAGAS 

Representante da Regional Entorno Sul 01 

Aguas Lindas de Goiás 01 

Cidade Ocidental 01 
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Cristalina 01 

Luziânia 01 

Novo Gama 01 

Sto. Ant.  Descoberto 01 

Valparaiso de Goiás 01 

São Patrício II 01 

Goianésia 01 

Barro Alto 01 

Itaguaru 01 

Jaraguá 01 

Sta. Rita do N. Destino 01 

Vila Propicio 01 

Mimoso de Goiás 01 

Padre Bernardo 01 

SUVISA 01 

Representante da Regional Entorno Norte 01 

Formosa 01 

Agua Fria de Goiás 01 

Alto Paraiso 01 

Cabeceiras 01 

Flores de Goiás 01 

Planaltina  01 

Sao Joao D´Aliança 01 

Vila Boa  01 

Continuação da Regional Nordeste I - 

Divinópolis de Goiás 01 

Monte Alegre de Goiás 01 

Teresina de Goiás 01 

TOTAL 30 

 

QUADRO III - TERCEIRA TURMA 

MUNICÍPIO /REGIONAL VAGAS 

Representante da Regional Sudoeste I 01 

Acreúna 01 

Ap. Do Rio Doce 01 

Cachoeira Alta 01 

Caçu 01 

Castelândia 01 

Itajaí 01 

Itaruma 01 
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Lagoa Santa 01 

Maurilãndia 01 

Montividiu 01 

Paranaiguara 01 

Porteirão 01 

Quirinópolis 01 

Rio Verde 01 

São Simão 01 

Sta. Helena De Goias 01 

Sto. Ant. Da Barra 01 

Turvelândia 01 

Representante da Regional Sudoeste II 01 

Jatai 01 

Aporé 01 

Caiapônia 01 

Chapadão Do Céu 01 

Doverlândia 01 

Mineiros 01 

Perolândia 01 

Portelândia 01 

Serranópolis 01 

SUVISA 01 

TOTAL 30 

 

QUADRO IV - CADASTRO DE RESEVA 

MUNICÍPIO / REGIONAL VAGAS 

Representante da Regional Serra da Mesa 01 

Alto Horizonte 01 

Amaralina 01 

Campinorte 01 

Colinas Do Sul 01 

Hidrolina 01 

Mara Rosa 01 

Nova Iguaçu De Goiás 01 

Uruaçu 01 

Sta. Rita do Araguaia 01 

TOTAL 10 
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4 – PRÉ-REQUISITOS 

4.1 Ser profissional da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e/ou de municípios 

goianos com formação de nível superior na área da saúde reconhecido pelo MEC; 

4.2 Ser preferencialmente efetivo; 

4.3 Atuar no setor de Vigilância Epidemiológica esfera Estadual de Goiás ou ser 

Coordenador de Núcleo de Vigilância Epidemiológica dos Munícipios goianos; 

4.4 Ter disponibilidade para o cumprimento das atividades propostas no curso; 

4.5 Ter conhecimento de informática e acesso à internet para o desenvolvimento das 

atividades que serão realizadas na finalização do curso; 

4.6 Ter noções básicas no manuseio dos softwares, Microsoft Office Excel, Word e 

Power Point.  

4.7 Ter habilidade no uso das ferramentas SINAN Net e/ou SIM. 

4.8 Ter disponibilidade para participar de todos os encontros: 1º Encontro (32 horas), 2º 

Encontro (24 horas) e 3º Encontro (16 horas).  

5 – INSCRIÇÃO 

5.1 O período de vigência das inscrições terá início no dia 10 de abril de 2019, com 

encerramento às 23h55min do dia 28 de abril de 2019. 

5.2 A inscrição é gratuita e deverá ser feita pela internet, mediante o preenchimento do 

Formulário de inscrição FormSUS, disponibilizado no link: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=46663 

5.3 Os documentos exigidos no item 5.4 deverão ser anexados ao formulário no 

momento da inscrição.  

5.4 Documentos necessários para a efetivação da inscrição, os quais deverão ser 

anexados no FormSUS: 

a) RG ou documento válido com foto (frente e verso). 

b) CPF. 

c) Título de eleitor (frente e verso). 

d) Diploma de graduação reconhecido pelo MEC (frente e verso). 

e) Certidão de Casamento (caso haja mudança no nome). 

f) Termo de Vínculo e Liberação pela chefia imediata ou gestor municipal para 

participar do curso (Anexo I) 

g) Carta de Compromisso e de disponibilidade assinado e carimbado pelo gestor (anexo 

II). 

5.5 Caso o candidato seja pós-graduado na área da saúde ou em áreas afins, deverá ser 

anexado no FormSUS, o certificado correspondente ao referido curso.  

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=46663
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5.6 Os documentos deverão ser inseridos no FormSUS, impreterivelmente, em um 

único arquivo em formato PDF. 

5.7 Todos os documentos que contém informação no verso, deverão ser escaneados 

frente e verso, de forma legível. 

5.8 O número de protocolo do FormSUS é exclusivo para cada candidato. 

5.9 As inscrições serão homologadas pela Comissão de Análise e Homologação de 

Inscrições por meio da análise dos documentos anexados ao formulário de inscrição do 

FormSUS; 

5.10 Encerrado o período de inscrições, não será permitida qualquer alteração dos dados 

informados. 

5.11 A SEST-SUS não se responsabilizará por inscrição não recebida e não efetivada, 

por qualquer motivo de ordem técnica, falha de computadores ou de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como por quaisquer outros fatores 

que impossibilitem a transferência de dados; 

6 – ESTRUTURA DO CURSO 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR - Módulo 3 Carga Horária/h  

Medição de saúde e doença na população/Medição das condições 

de saúde e doença na população 
3 

COMPONENTE CURRICULAR - Módulo 1 Carga Horária/h  

Antecedente, contexto e justificativa/Apresentação e marco 

conceitual 
2 

Marco conceitual e exercícios /Apresentação e marco conceitual 2 

Orientações da metodologia dos trabalhos  3 

Total do componente 7 

COMPONENTE CURRICULAR - Módulo 2 Carga Horária/h  

O enfoque epidemiológico/Saúde e doença na população 1 

Tempo lugar e pessoa/Saúde e doença na população 2 

Causalidade /Saúde e doença na população 1 

História Natural da Doença / Saúde e doença na população 1 

A cadeia epidemiológica e exercícios / Saúde e doença na 

população 
1 

Total do componente 6 
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Tipos de dados e sua tabulação/Medição das condições de saúde e 

doença na população 
2 

Apresentação gráfica de dados/Medição das condições de saúde e 

doença na população 
2 

Medidas de resumo de uma distribuição/Medição das condições de 

saúde e doença na população 
3 

Medidas de tendência central./Medição das condições de saúde e 

doença na população 
3 

Medidas de frequência: Prevalência e incidência e exercícios 

/Medição das condições de saúde e doença na população 
3 

Tabulação de dados  3 

Total do componente 19 

 

COMPONENTE CURRICULAR - Módulo 5 Carga Horária/h 

A investigação em saúde pública/Investigação epidemiológica de 

campo: aplicação ao estudo de surtos 
2 

Investigação de surtos/Investigação epidemiológica de campo: 

aplicação ao estudo de surtos 
1 

Quando investigar/Investigação epidemiológica de campo: 

aplicação ao estudo de surtos 
2 

COMPONENTE CURRICULAR - Módulo 4  

Carga Horária/h  

Introdução, conceito e definição. Objetivos e usos da vigilância 

em saúde pública vigilância/Vigilância em Saúde Pública 

1 

Eventos de saúde sob vigilância /Vigilância em Saúde Pública 1 

O contexto de atuação da vigilância/Vigilância em Saúde Pública 2 

Etapas básicas dos sistemas de vigilância: Coletas de dados, 

Análise dos dados e Divulgação de informação/Vigilância em 

Saúde Pública.  

1 

Os sistemas de vigilância e os programas de controle/Vigilância 

em Saúde Pública 

1 

Avaliação dos sistemas de vigilância e exercícios /Vigilância em 

Saúde Pública 

1 

Público alvo, formas e estrutura de apresentações científicas 1 

Elaboração de slides de PowerPoint / PowerPoint  1 

Total do componente 9 
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Como investigar/Investigação epidemiológica de campo: 

aplicação ao estudo de surtos 
1 

Leituras complementares/Investigação epidemiológica de campo: 

aplicação ao estudo de surtos 
1 

Exercício Integrador de Grupo/Investigação epidemiológica de 

campo: aplicação ao estudo de surtos 
1 

Total do componente 8 

 

COMPONENTE CURRICULAR - Módulo 6 Carga Horária/h  

A resposta social aos problemas de saúde/Controle de doenças na 

população 
1 

Medidas de prevenção/Controle de doenças na população 1 

Medidas de controle/Controle de doenças na população 1 

Fatores condicionantes do alcance das medidas: Condicionantes 

da eficácia e da efetividade das medidas/Controle de doenças na 

população 

1 

Tipos de medidas de prevenção e controle: Voltadas ao agente, 

reservatório, porta de saída, via de transmissão, porta de entrada, 

hospedeiro e medidas de prevenção e exercícios /Controle de 

doenças na população. 

3 

Temas livres: trabalhos de conclusão do curso sobre vigilância 

epidemiológica 
16 

Total do componente 23 

Carga Horária Total do Curso 72h 

 

7 - EXECUÇÃO DO CURSO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

Módulo 1: Apresentação do curso e trabalho a ser realizado 

 

Apresentação e marco conceitual 

Teste de diagnostico  

Apresentação e marco conceitual 

Antecedentes, contexto e justificativa 

Os determinantes da saúde. 

 

Módulo 2: Saúde e doença na população 
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Primeiro 

Encontro 

 

O enfoque epidemiológico 

Tempo lugar e pessoa 

Causalidade 

História Natural da Doença 

A cadeia epidemiológica e exercícios. 

 

Módulo 3: Medição das condições de saúde e doença na 

população e Apresentação gráfica de dados 

 

Medição de saúde e doença na população 

Tipos de dados e sua tabulação 

Apresentação gráfica de dados 

Medidas de resumo de uma distribuição 

Medidas de tendência central 

Medidas de frequência: Prevalência e incidência e exercícios 

Planilha e tabulação de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo 

Encontro 

Módulo 4 / Vigilância em Saúde Pública 

 

Introdução, conceito e definição de vigilância 

Objetivos e usos da vigilância em saúde pública Eventos de saúde 

sob vigilância 

O contexto de atuação da vigilância 

Etapas básicas dos sistemas de vigilância: Coletas de dados, 

Análise dos dados e Divulgação de informação. 

Os sistemas de vigilância e os programas de controle 

Avaliação dos sistemas de vigilância e exercícios 

Público alvo, formas e estrutura de apresentações científicas.  

Elaboração de slides de PowerPoint / PowerPoint. 

 

Módulo 5: Investigação epidemiológica de campo: aplicação ao 

estudo de surtos 

 

A investigação em saúde pública 

Investigação de surtos 

Quando investigar 

Como investigar 

Leituras complementares 

Exercício Integrador de Grupo. 
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Módulo 6: Controle de doenças na população 

 

A resposta social aos problemas de saúde 

Medidas de prevenção 

Medidas de controle 

Fatores condicionantes do alcance das medidas: Condicionantes da     

eficácia e da efetividade das medidas 

Tipos de medidas de prevenção e controle: Voltadas ao agente,  

reservatório, porta de saída, via de transmissão, porta de entrada, 

hospedeiro e medidas de prevenção e exercícios 

Pós teste de diagnóstico. 

Terceiro 

Encontro 

Temas livres: trabalhos de conclusão do curso sobre vigilância 

epidemiológica. 

 

8 – CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADE 

10 a 28 de abril de 2019 Período de inscrições FormSUS 

10 de maio de 2019 Previsão do Resultado de homologação das inscrições  

28 de maio de 2019 Previsão de início da primeira turma do curso 

02 de julho de 2019 Previsão do final da primeira turma do curso 

09 de julho de 2019 Previsão de início da segunda turma do curso 

29 de agosto de 2019 Previsão do final da segunda turma do curso 

03 de setembro de 2019 Previsão de início da terceira turma do curso 

31 de outubro 2019 Previsão do final da terceira turma do curso 

 

9 - RESULTADO 

9.1 O resultado das inscrições homologadas será divulgado pela SEST/SUS, por meio 

da Comissão de Análise e Homologação de Inscrições, no site www.esap.go.gov.br  

10. CERTIFICAÇÃO 

10.1 Receberá o certificado de conclusão o cursista que alcançar 75% de frequência 

mínima da carga horária de cada encontro do curso e apresentar o trabalho de conclusão 

de curso (apresentação oral de um estudo de caso ou de uma análise de situação de 

saúde do município onde o cursista trabalha).  As faltas poderão ser justificadas 

mediante apresentação de atestado médico e avaliação das situações pela 

http://www.esap.go.gov.br/
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coordenação. 

10.2 O certificado de conclusão será expedido pela Secretaria Escolar da ESAP-

GO/SEST-SUS.  

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Ao se inscrever, o candidato declara conhecer e aceitar, de forma irrestrita, as 

condições estabelecidas nesta Chamada Pública, às quais não poderá, em hipótese 

alguma, alegar desconhecimento; 

11.2 Em caso de desistência do curso, o servidor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

antes do início das aulas para solicitar a exclusão da inscrição, sob pena de ser impedido 

de participar de outros eventos; 

11.3 Os casos omissos nesta Chamada Pública serão resolvidos pela Comissão de 

Análise e Homologação de Inscrições; 

11.4 Informações adicionais podem ser obtidas junto à coordenação do curso com Mary 

Alexandra da Costa, Subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, pelo 

telefone (62) 3201.4488 ou pelo e-mail: cbve@gmail.com ou junto a SEST-SUS pelo 

telefone: (62) 3201-3417 ou pelo email sest.ceps@saude.go.gov.br. 

GABINETE DA SUPERINTENDENTE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E 

TRABALHO PARA O SUS, aos 09 dias do mês de abril de 2019. 

 

 

LUCIANA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA 

Superintendente de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS 

 SEST-SUS 

mailto:telefone:%20(62)%203201-3417%20ou%20pelo%20email%20sest.ceps@saude.go.gov.br

