EDITAL N° 04/2017 - ESPP/SESA

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ – SESA, CNPJ:
76.416.866/000-40 com sede na Rua Piquiri, nº 170 – CEP: 80.230-140 – Bairro
Rebouças – Curitiba – PR, por meio da ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ
– ESPP, com sede na Rua Doutor Dante Romanó nº 120 - Bairro Tarumã – CEP
82.821-016 – Curitiba – PR; torna público que está aberto o Edital para inscrições e as
normas que regerão o processo seletivo e classificatório para ingresso de alunos no
Curso de Especialização em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde.

1 DA DESCRIÇÃO DO CURSO
A complexidade do momento atual, marcado por importantes mudanças ideológicas e
no modo de organização dos serviços de atenção à saúde mental, determina a
necessidade de aprimorar a formação dos profissionais de saúde para que por meio
de análise e reflexão histórica e crítica possam ressignificar saberes e práticas e
contribuir para o alinhamento dos processos de trabalho aos princípios da Reforma
Psiquiátrica. O curso pretende aproximar o campo da saúde coletiva e o campo da
saúde mental, ampliando as interfaces multiprofissionais e comunitárias, para
intervenção na atenção primária. Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de
identificar necessidades e recursos territoriais, planejar e implementar ações de saúde,
considerando a necessidade do usuário em seu contexto familiar e comunitário como
norteador dos processos de cuidado em projetos terapêuticos inovadores.
Os conteúdos e atividades do curso - aulas, seminários, painéis, estudos de casos
individuais e coletivos - serão elaborados de modo a estimular propostas de
redefinição dos processos de trabalho e enfatizar a análise crítica da realidade
cotidiana, associada à adequada utilização de técnicas e instrumentos para a gestão
do cuidado em saúde mental.
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A estrutura curricular é composta por 06 (seis) Módulos:
 Módulo I: Saúde Mental no contexto das Políticas de Saúde Pública - 32
horas/aula
 Módulo II: Organização do trabalho em saúde mental - 48 horas/aula
 Módulo III: Gestão do Cuidado - 96 horas/aula
 Módulo IV: Gestão de Caso - 96 horas/aula
 Módulo V: Observatório em Saúde Mental - 36 horas/aula
 Módulo VI: Metodologia de Gerenciamento do Projeto Aplicativo - 92 horas/aula

2 DO PÚBLICO ALVO

Profissionais servidores da Secretaria Estadual ou Secretarias Municipais de Saúde no
exercício de funções de nível superior que atuam preferencialmente na Atenção
Primária à Saúde em equipes de referência nas Unidades de Saúde, membros dos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF ou na coordenação municipal, regional
ou estadual de serviços de saúde mental.
3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 O Curso de Especialização em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde será
oferecido pela ESPP/SESA com uma turma sediada na ESPP em Curitiba para
atender preferencialmente a Macrorregional Leste, e duas turmas descentralizadas no
interior do Estado: uma turma sediada na Universidade Estadual de Maringá (UEM)
para atender preferencialmente a Macrorregional Noroeste e uma turma sediada na
Universidade do Oeste do Paraná (UNIOESTE) em Cascavel, para atender
preferencialmente a Macrorregional Oeste;
3.2 O Curso terá modalidade presencial, estruturado em Módulos, com encontros
quinzenais de 16 horas, com duração de 14 meses e carga horária total de 400 horasaula.
3.3 As atividades presenciais do curso ocorrerão nos municípios sede: Curitiba,
Maringá e Cascavel.
3.4 Nas cidades de Curitiba e Maringá as aulas acontecerão, às segundas-feiras
(tarde e noite) e terças-feiras (manhã e tarde); em Cascavel às quintas-feiras (tarde e
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noite) e sextas-feiras (manhã e tarde), quinzenalmente. O cronograma e horários de
aulas por turma está no Anexo IV.
3.5 A frequência para aprovação e obtenção do título de especialista será de no
mínimo, 75% em cada Módulo.
3.6 O curso não cobre as despesas dos alunos com deslocamentos, hospedagem e
alimentação durante as atividades presenciais. Portanto, estas deverão ser assumidas
pelos candidatos.
3.7 Os documentos dos candidatos não classificados ficarão disponíveis por um prazo
de 90 dias na sede da ESPP, após este prazo, os mesmos serão incinerados.
3.8 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela
Comissão Examinadora do Processo Seletivo.
4 DAS VAGAS
4.1 Serão ofertadas no total 120 vagas, a saber:
 40 vagas em Curitiba, sendo: 02 vagas para o Nível Central da SESA, 07
vagas para os Coordenadores Municipais e Regionais de Saúde Mental das
Regionais de Saúde da Macrorregional Leste e 31 vagas para profissionais dos
municípios de abrangência da Macrorregião Leste.
 40 vagas em Maringá, sendo: 05 vagas para os Coordenadores Municipais e
Regionais de Saúde Mental das Regionais de Saúde da Macrorregião Noroeste
e 35 vagas para profissionais dos municípios de abrangência da Macrorregião
Noroeste.
 40 vagas em Cascavel, sendo: 05 vagas para os Coordenadores Municipais e
Regionais de Saúde Mental das Regionais de Saúde da Macrorregião Oeste e
35 vagas para profissionais dos municípios de abrangência da Macrorregião
Oeste.

4.3 Dos candidatos aprovados, os que obtiverem as melhores notas no processo
seletivo serão convocados a efetuar matrícula, de acordo com a data estipulada no
Edital. Em caso de desistência no ato da matrícula, serão chamados os classificados
subsequentes.
4.4 Caso não ocorra o preenchimento das vagas propostas em alguma(s) turma(s),
será realizada nova chamada para complementação das vagas. Em não preenchendo
o número de vagas na turma, o Curso poderá ser adiando ou cancelado.
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5 DAS INSCRIÇÕES
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições
estabelecidas neste Edital. O curso, a inscrição e a matrícula são gratuitos.

5.1 Do período de inscrição:
As inscrições para o processo seletivo estarão abertas no período de 22/05/2017 a
20/06/2017.

5.2 Do Processo de Inscrição
5.2.1 A inscrição para o processo seletivo deverá ser realizada pela internet, no link de
inscrição

do

aluno,

disponível

no

endereço

eletrônico:

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=11810
5.2.2 O formulário eletrônico deverá ser preenchido integralmente e enviado on line.
Além disso, o comprovante de envio do formulário deve ser impresso e enviado ao
endereço da ESPP com os demais documentos exigidos conforme as orientações do
item 5.3 deste Edital.

5.3 Da Documentação
A homologação do pedido de inscrição do candidato está condicionada à
apresentação de todos os documentos abaixo listados, os quais deverão ser
entregues pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 08 horas às 17 horas, na sede
da ESPP, ou enviados via SEDEX até 20/06/2017 (data limite para postagem), ao
seguinte endereço:

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Escola de Saúde Pública do Paraná
Rua Doutor Dante Romanó nº 120 - Bairro Tarumã
Curitiba-PR
CEP: 82.821-016

5.3.1 Documentos do candidato obrigatórios para inscrição:
a) Comprovante de inscrição on line, gerado pelo sistema no ato da inscrição.
b) Duas fotografias 3 x 4 recentes, com nome completo no verso.
c) Cópia autenticada ou fé pública do diploma de graduação devidamente reconhecido
pelo MEC ou revalidado no Brasil.
d) Cópia autenticada ou fé pública do registro no Conselho Profissional de Classe.
e) Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor.
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f) Cópia de certidão de casamento, caso tenha alteração de nome.
g) Carta de Liberação assinada pelo Gestor, autorizando o candidato a frequentar o
curso caso aprovado, em papel timbrado da instituição de origem (ANEXO I).
h) Memorial Descritivo do candidato (ANEXO II).
i) Currículo resumido com documentos comprobatórios dos últimos 05 anos.
j) Termo de compromisso do candidato devidamente assinado (ANEXO III).
5.3.1.1 Candidato estrangeiro:
a) cópia do RG, CPF e Passaporte.
b) cópia do diploma de graduação e histórico escolar completo com vistos consulares
brasileiros e tradução feita por tradutor público juramentado no Brasil.

6 DO PROCESSO SELETIVO:
O processo de seleção consistirá na Análise Documental, Memorial Descritivo e
Currículo. Serão considerados os critérios apresentados no item 2 e 7.
O resultado será divulgado no dia 10/07/2017, em Edital afixado na Escola de Saúde
Pública

do

Paraná

e

publicado

no

endereço

eletrônico

http://www.escoladesaude.pr.gov.br/
Não serão fornecidas informações por telefone.

7 CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS:
a) Será considerado aprovado na análise da documentação, o candidato que
apresentar toda a documentação exigida no item 5.3.1 no tempo determinado neste
Edital;
b) Será considerado aprovado na análise do Memorial Descritivo o candidato que
obtiver pontuação mínima 6,0 (seis) considerando:
 Contextualizar a área de atuação e trajetória profissional (pontuação máxima
2,5).
 Discorrer sobre a relevância do curso para seu processo de trabalho e para a
instituição onde atua (pontuação máxima 2,5).
 Descrever seu envolvimento e interesse pela Saúde Mental (pontuação
máxima 2,5).
 Apontar o campo de interesse de estudo para o Trabalho de Conclusão de
Curso (pontuação máxima 2,5).
O Memorial Descritivo deverá ter no máximo duas laudas em formato A4, fonte
Arial tamanho 11, espaçamento entre linhas de 1,5.
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c) Será considerado aprovado na análise do Currículo, o candidato que obtiver
pontuação mínima 6,0 (seis) que comprove:
 Graduação (Área da Saúde pontuação 2,0; em outra área pontuação 1,0).
 Cursos realizados na área de Saúde (pontuação máxima 2,0, sendo 0,5 para
cada curso apresentado).
 Cursos realizados na área de Saúde Mental (pontuação máxima 2,0 sendo 0,5
para cada curso apresentado).
 Experiência Profissional na APS (pontuação máxima 3,0 sendo 1,0 para cada
ano de atuação comprovado).
 Experiência Profissional em Saúde Mental (pontuação máxima 1,0, sendo 1,0
para cada ano de atuação comprovado).
d) Do resultado das etapas b e c será extraída uma média final obtida pelo candidato.
e) A média final mínima para a aprovação no processo seletivo será 6,0 (seis). O
candidato poderá ser aprovado, mas não selecionado, de acordo com o número
de vagas disponível.

8 DA COMISSÃO EXAMINADORA
A Comissão Examinadora que realizará o processo seletivo dos candidatos será
composta por três membros que representem: Saúde Mental/SAS/SESA; COSEMS e
ESPP.

9 DOS RESULTADOS
A lista dos candidatos selecionados será divulgada em ordem alfabética no site da
Escola de Saúde Pública do Paraná.

10 DO CALENDÁRIO
ATIVIDADE
Publicação do Edital
Inscrições
Prazo
para
postagem/entrega
documentação
Processo seletivo
Resultado da seleção
Recursos
Resultado Final
Matrícula
Aula Inaugural

DATA
18/05/2017
22/05 a 20/06/2017
de 20/06/2017
21 a 30/06/2017
30/06/2017
01 a 06/07/2017
10/07/2017
10 a 21/07/2017
Curitiba: 14/08/2017
Maringá: 21/08/2017
Cascavel: 24/08/2017
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11 DOS RECURSOS
Os recursos deverão ser encaminhados à Direção da ESPP, pelo email
espp@sesa.pr.gov.br, até às 17 horas do dia 06/07/2017. No campo “Assunto” deve
ser escrito: Recurso seleção curso saúde mental.
12 MATRÍCULA:
A matrícula será feita respeitando-se os limites das vagas oferecidas pelo Curso. Os
candidatos selecionados deverão efetuá-la nos dias especificados no item 10, no site
da Escola de Saúde Pública do Paraná, acesso pelo endereço eletrônico:
http://www.escoladesaude.pr.gov.br/ .

13 DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 Ao inscrever-se para a seleção, cada candidato estará automaticamente,
reconhecendo e aceitando as normas estabelecidas neste Edital;
13.2 É de responsabilidade do candidato se informar sobre o dia, horário e local de
realização de todas as etapas do processo seletivo;
13.3 No caso de empate entre dois ou mais candidatos/as, o desempate será
realizado considerando os seguintes critérios:
 Ser servidor público estatutário;
 Maior pontuação na análise de currículo.

Ana Lúcia Nascimento Fonseca
Diretora da Escola de Saúde Pública do Paraná
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ANEXO I
MODELO DE CARTA DE LIBERAÇÃO DO GESTOR

Venho

pelo

presente,

liberar

o

(a)

candidato

(a)

a

função/atividade

de

(nome)_______________________________________
RG:____________________________que

desempenha

(especificar) _______________________________ nesta Secretaria/Regional

para

participar do Curso de Especialização em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde,
ofertado pela Secretaria de Estado de Saúde do Paraná e Escola de Saúde Pública do
Paraná. Informo estar ciente de que se trata de um curso em nível de especialização,
cujo processo de certificação dependerá de aproveitamento acadêmico demonstrado
pelo candidato aprovado. Expresso neste ato meu compromisso em liberar o
candidato, a fim de viabilizar a sua participação nos momentos presenciais do curso e
apoiá-lo na realização das atividades necessárias.

_______________________________________________

Local, data, assinatura e carimbo do gestor.

(Obs.: O documento deve ser em papel timbrado)
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ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

Descrever de modo a contextualizar a área de atuação e sua trajetória
profissional; discorrer sobre a relevância do curso para seu processo de trabalho e
para a instituição onde atua; dizer qual seu envolvimento e seu interesse com a Saúde
Mental e informar qual o campo de interesse de estudo para o Trabalho de Conclusão
de Curso.
O Memorial Descritivo deverá ter no máximo duas laudas em formato A4, fonte
Arial tamanho 11, espaçamento entre linhas de 1,5.

_______________________________________________

Local, data e assinatura do candidato.
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ANEXO III
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

Eu,__________________________________________________________________,
RG nº________________, CPF nº _______________, declaro que frequentarei
integralmente o Curso de Especialização em Saúde Mental na Atenção Primária à
Saúde. Declaro ainda, que cumprirei todos os dispositivos e compromissos
acadêmicos assumidos para a realização do curso.

_______________________________________________

Local, data e assinatura do candidato.
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ANEXO IV
CRONOGRAMA DE AULAS

TURMA CURITIBA

2017

2018

TURMA MARINGÁ

Segundas feiras:
13h às 17h e das 17h30 às 21h30
Terças feiras:
08h às 12h e das 13h às 17h

Segundas feiras:
13h às 17h e das 17h30 às 21h30
Terças feiras:
08h às 12h e das 13h às 17h

14 e 15/08
28 e 29/08
11 e 12/09
25 e 26/09
09 e 10/10
23 e 24/10
06 e 07/11
20 e 21/11
04 e 05/12
18 e 19/12
19 e 20/02
05 e 06/03
19 e 20/03
02 e 03/04
16 e 17/04
14 e 15/05
28 e 29/05
11 e 12/06
25 e 26/06
23 e 24/07
06 e 07/08
20 e 21/08
17 e 18/09
01 e 02/10
15 e 15/10
-

21 e 22/08
04 e 05/09
18 e 19/09
02 e 03/10
16 e 17/10
30 e 31/10
13 e 14/11
27 e 28/11
11 e 12/12
26 e 27/02
12 e 13/03
26 e 27/03
09 e 10/04
23 e 24/04
07 e 08/05
21 e 22/05
04 e 05/06
18 e 19/06
02 e 03/07
30 e 31/07
13 e 14/08
27 e 28/08
10 e 11/09
24 e 25/09
08 e 09/10

TURMA CASCAVEL
Quintas feiras:
13h às 17h e das 17h30 às 21h30
Sextas feiras:
08h às 12h e das 13h às 17h

24 e 25/08
08 e 09/09
22 e 23/09
05 e 06/10
19 e 20/10
03 e 04/11
16 e 17/11
30/11 e 01/12
14 e 15/12
01 e 02/03
15 e 16/03
22 e 23/03
12 e 13/04
26 e 27/04
11 e 12/05
25 e 26/05
07 e 08/06
21 e 22/06
05 e 06/07
02 e 03/08
16 e 17/08
30 e 31/08
14 e 15/09
27 e 28/09
05 e 06/10
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