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EDITAL N° 08/2017 - ESPP 
 

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ 
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA O BANCO DE DOCENTES DA ESPP 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO HOSPITALAR- HOSPSUS 
 

A Escola de Saúde Pública do Paraná – ESPP – da Secretaria de Estado de 

Saúde do Paraná – SESA/PR – tornam público o presente Edital que norteia o 

credenciamento de candidatos a docentes ao Programa de Pós-Graduação 

Lato sensu, para o Curso de Especialização em Gestão Hospitalar- HOSPSUS 

no período letivo de 2017/2018.  

O curso é uma diretriz política da Secretaria de Estado da Saúde do 

Paraná/SESA/PR e inserida no âmbito da política de saúde do Estado do 

Paraná, visa qualificar gestores de hospitais que participam do HOSPSUS. 

 

1 DA PROPOSTA DO CURSO 

O curso de Especialização em Gestão Hospitalar- HOSPSUS, tem como 

proposta central contribuir para novas práticas e organização do trabalho em 

saúde na área hospitalar, alinhadas aos princípios e diretrizes do SUS e as 

redes de atenção à saúde no Paraná.  

Busca também redesenhar as bases de formação em saúde pública na 

modalidade presencial, considerando as novas agendas do SUS e a 

perspectiva do território como espaço privilegiado das intervenções sanitárias e 

sociais. 

Neste sentido, apresenta uma programação que busca diálogo com os 

objetivos, diretrizes e metas constantes no Plano Estadual de Saúde (PES). 

Desta forma, o curso poderá propiciar ao aluno interagir e potencializar as 

ações necessárias à sua atuação, proporcionando uma formação articulada ao 

cenário atual do SUS, no Estado do Paraná. 

 

2 DA DESCRIÇÃO DO CURSO 

O curso será realizado na sede da Escola de Saúde Pública do Paraná 

(Turma Curitiba) e na Universidade Estadual de Maringá (Turma Maringá). A 

proposta pedagógica adotada será baseada na problematização e 

contextualização da realidade, com momentos de concentração e dispersão, 

buscando a socialização de saberes e práticas entre os profissionais.  

Os conteúdos e atividades do curso - aulas, seminários, painéis, estudos 

de caso e exercícios - serão elaborados de modo a estimular propostas de 

redefinição dos processos de trabalho e enfatizar a análise crítica da realidade 
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cotidiana, associada à adequada utilização de técnicas e instrumentos para a 

análise e intervenção na saúde pública. 

 

A estrutura curricular é composta por 04 Módulos: 

 

PROJETO APLICATIVO 

 Ética 

 Metodologia 

 

MAIS SAÚDE  

 Hospitais nas RAS 

 Linhas de cuidado (Paraná Urgência, Mãe Paranense) 

 Como trabalhar em rede 

 Comunicação e inter-relação com outros níveis de atenção 

  Definição da carteira de serviços 

 Perfil epidemiológico da população 

 

MELHOR CUIDADO 

 Protocolos clínicos 

 Novas tecnologias 

 Saúde baseada em evidências 

 Cuidado multiprofissional 

 Trabalho interdisciplinar 

 Plano de cuidado 

 Segurança do paciente 

 Gestão de processos 

 Cuidado farmacêutico 

 

MAIOR EFICIÊNCIA 

 Gestão de pessoas – novas tecnologias  

 Planejamento estratégico 

 Gestão de custos 

 Gestão por resultados 

 Gestão da qualidade 

 Tecnologias da informação 

 Comunicação 

 Hotelaria hospitalar 

 Satisfação da população (ouvidoria, pesquisa de satisfação) 
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Estes Módulos representam um recorte da realidade pelo qual se 

pretende, por meio de uma abordagem não disciplinar, contemplar um conjunto 

de saberes acerca de um determinado contexto sócio-político-sanitário. Ao 

longo do curso, serão realizadas Oficinas que visam desenvolver uma atitude 

investigativa e a elaboração de projetos de pesquisa, para a realização de 

Projeto Aplicativo como trabalho de conclusão do curso. Os trabalhos de 

conclusão terão como diretriz a abordagem de temas-problemas dos serviços e 

práticas cujos resultados possibilitem uma contribuição à melhoria da gestão 

hospitalar. 

 

3  DO OBJETIVO DO CREDENCIAMENTO  

Este Edital tem como objetivo inscrever docentes para a composição do Banco 

de Docentes do Curso de Especialização em Gestão Hospitalar - HOSPSUS.  

Poderão fazer a inscrição servidores públicos federais, estaduais, municipais e 

profissionais autônomos, para compor o banco de docentes, para a prestação 

de serviços, na forma estabelecida neste edital. 

 

4  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 O processo de inscrição será conduzido por Comissão Organizadora 

designada pela ESPP. 

4.2 A inscrição dos profissionais, doravante denominados docentes, implicará 

na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste edital. 

4.3 O curso terá modalidade presencial, sediado na Escola de Saúde Pública 

do Paraná/ESPP, estruturado em Módulos, com encontros quinzenais, de 16 

horas/aula, sendo sexta-feira (tarde e noite) e sábado (manhã e tarde), duração 

de 12 meses e carga horária total de 360 horas/aula. 

4.4.Haverá uma Reunião Pedagógica a ser realizada no dia 26/09/2017, 08 

horas, para alinhamento pedagógico do curso, a ser informada via email aos 

docentes que atenderem aos itens 8.1 e 8.2 deste edital aos docentes que 

escolheram a sede Curitiba para ministrarem aulas. 

4.5 Haverá uma Reunião Pedagógica a ser realizada no dia 26/09/2017, 08 

horas, para alinhamento pedagógico do curso, a ser informada via email aos 

docentes que atenderem aos itens 8.1 e 8.2 deste edital aos docentes que 

escolheram a sede Maringá para ministrarem aulas. 
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4.6 O email que se referem os itens 4.4 e 4.5 será encaminhados na data de 

15/09/2017. 

4.7 O ato de inscrição não estabelece vínculo ou obrigação da ESPP de efetuar 

contratação. Constitui-se de cadastro de docentes que poderão atender as 

demandas do curso. 

4.8 É também assegurado à ESPP o direito de cancelar, no todo ou em parte, 

este Edital de Inscrição, mediante justificativa, sem que caiba, em decorrência 

dessa medida, qualquer indenização ou compensação aos participantes. 

4.9 Estão impossibilitados de participar deste processo servidores públicos que 

tenham sido condenados em processo administrativo ou disciplinar. 

 

5 DAS ETAPAS DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

a) Inscrição online  

b) Análise do currículo da plataforma Lattes 

 

6 DA TURMA 

6.1 Será ofertada 01 (uma) turma, na Escola de Saúde Pública do Paraná -

ESPP e 01 (uma) turma na Universidade Estadual de Maringá. 

6.2 O curso terá início no dia 06/10/2017 e término previsto para o dia 

06/10/2018. 

6.3 O regime é presencial, com aulas ministradas em períodos de 

concentração quinzenais, 08h00/dia, sendo sexta-feira no período tarde e noite 

e sábado no período manhã e tarde, conforme o cronograma estabelecido pela 

coordenação pedagógica do curso. O curso terá a duração de 12 (doze) 

meses, com carga horária total de 360 horas.  

 

7  DAS INSCRIÇÕES 

7.1 As inscrições serão realizadas no período de 14/08/2017 a 12/09/2017 , 

exclusivamente através do endereço eletrônico: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=23110 

7.2 As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira 

responsabilidade do docente. 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=23110
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8 DA ANÁLISE DA INSCRIÇÃO 

8.1 Será feita análise do preenchimento do cadastro de inscrição online e dos 

anexos solicitados no formulário. 

8.2 Não será chamado para a reunião pedagogia o candidato que não observar 

as condições do item 8.1. 

 

9 REUNIÃO PEDAGÓGICA 

9.1 Todos os docentes inscritos que atenderem aos itens 8.1 e 8.2 deste edital 

serão convidados para participação de Reunião Pedagógica no dia 26/09/2017, 

cuja participação é requisito prioritário à seleção. 

 
10  DO PAGAMENTO 

10.1 A remuneração pela prestação dos serviços será feita pela SESA/ESPP. 

10.2 A realização deste trabalho nos processos formativos da ESPP não gera 

qualquer vínculo empregatício nem demais responsabilidades constantes na 

legislação trabalhista (Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943) 

 
11 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

11.1 A ESPP, objetivando a garantia da qualidade do resultado efetivo aos 

seus alunos, realizará o acompanhamento e avaliação da prestação deste 

serviço durante todo o curso. 

 
12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba para dirimir quaisquer litígios 

decorrentes deste instrumento. 

12.2 O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Curitiba, 14 de agosto de 2017. 

 

Ana Lúcia Nascimento Fonseca 

Diretora da ESPP 


