CHAMADA PÚBLICA – No 05/2019
APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE E SEGURANÇA NA ESCOLA

Chamada pública para seleção de candidatos (as) para o Curso de Aperfeiçoamento em
Saúde e Segurança na Escola da Escola Fiocruz de Governo da Gerência Regional de Brasília
(EFG/Gereb/Fiocruz) em parceria com o Programa de Estudos e Atenção às Dependências
Químicas/PRODEQUI do Instituto de Psicologia (IP/PCL) da Universidade de Brasília. Esta
oferta é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e pela
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) do Ministério da Justiça e Segurança
Pública.
1. Da apresentação:
O Curso Saúde e Segurança na Escola apresenta uma proposta intersetorial para promover
ações integradas de saúde, educação e segurança, na garantia das condições protetivas para
a garantia de direitos de educandos de escolas públicas em territórios identificados de alta
vulnerabilidade social, em decorrência da violência que atinge crianças e adolescentes.
No paradigma da Promoção da Saúde na Escola, serão fortalecidas ações institucionais e de
intersetorialidade promovendo articulação entre diversas políticas com a finalidade de
construção coletiva para a segurança e a melhoria da qualidade de vida de todos os atores
da comunidade escolar.
Apostamos na escola como um contexto protetivo e de promoção da confiança para uma
convivência saudável, especialmente entre educadores e educandos. Para proteger, a escola
precisa se sentir protegida e, para tanto, será fortalecida com parcerias, compartilhando
com as demais políticas públicas o enfrentamento das questões atuais de violência,
associadas ao envolvimento com drogas, presentes no cotidiano escolar e na vida dos
educados e que interferem na qualidade do aprendizado. No cenário das diversas situações
de violência vivenciadas pela comunidade escolar configuram-se diferentes demandas e uma
diversidade de possibilidades de intervenção.
Este curso faz um recorte específico e estratégico: está focado na formação continuada dos
educadores para a abordagem de um dos importantes fatores de risco associados à
violência: o uso abusivo de álcool e outras drogas.
2. Dos objetivos:
Geral:
Formar educadores das escolas públicas para elaboração e implementação coletiva de um
projeto de ações voltadas para o fortalecimento da comunidade escolar, no enfrentamento
das situações de violência em contextos de risco pelo envolvimento com álcool e outras
drogas.
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Específicos:
a.

Construir conhecimento sobre as ações de educação voltadas para o enfrentamento

das situações de violência em contexto de risco pelo envolvimento com álcool e outras
drogas e criminalidade;
b.

Desenvolver

capacidades

Interinstitucionais

para

o

aprimoramento

e

desenvolvimento do campo da formação e investigação voltadas para enfrentamento das
situações de violência em contexto de risco pelo envolvimento com álcool e outras drogas e
criminalidade.
3. Estrutura Curricular
O curso consta de 5 módulos, com 16 unidades temáticas e carga horária de 180 horas,
sendo 120 horas referentes aos módulos de 1 a 4 e 60 horas referentes ao Módulo 5.
Ao final de cada módulo, os educadores cursistas deverão postar no AVA uma atividade
colaborativa relacionada ao projeto de prevenção.
Durante a realização do módulo 4, as atividades colaborativas deverão ser sistematizadas
para compor o Projeto de Prevenção do Uso de Drogas da escola, o qual deverá ser postado
na plataforma do curso.
O Módulo 5 tem por finalidade oferecer subsídios, articulados aos temas e metodologias
abordados na primeira etapa do curso, para a implementação de ações preventivas no
contexto escolar. Refere-se a uma etapa de intervenção e legitimação do projeto na
comunidade escolar. Segue um quadro-síntese da estrutura do curso, no qual constam os
conteúdos, objetivos e recursos de cada unidade temática.
O curso está organizado em:
MÓDULOS
Módulo 1 - O educando em desenvolvimento na família e na escola.
Módulo 2 - Conceitos e informações sobre álcool e outras drogas: fatores de risco e
proteção.
Módulo 3 - A Escola em Rede na promoção de saúde e segurança no território educacional.
Módulo 4 - Redes protetivas para o enfrentamento da violência e dos riscos do
envolvimento com drogas.
Módulo 5 - Implementando o projeto de promoção de saúde e segurança na escola.
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4. Da Clientela
Esta chamada pública está destinada a educadores de escolas públicas de ensino
fundamental e médio.
5. Dos Critérios de Seleção
A inscrição no curso é individual e para o preenchimento das oito mil vagas ofertadas serão
utilizados os seguintes critérios de priorização:
1. Escolas situadas em municípios identificados como vulneráveis, conforme descrito
anteriormente;
2. Escolas com inscrição de no mínimo cinco educadores;
3. Escolas que tenham inscrito, no mínimo, um educador da gestão escolar no curso
(direção, coordenação pedagógica, orientação educacional, administração, supervisão
e conselho escolar, dentre outros);
4. Escolas inseridas no PSE (Programa Saúde na Escola);
5. Escolas com alta presença de jovens de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa
Família.
No ato da inscrição, o educador deverá informar o nome, cargo e e-mail do gestor da escola
em que atua.
6. Do Número de Vagas
O curso oferece até oito mil vagas.
7. Da Estrutura, Regime e Duração
Início: Agosto/2019
Término: Janeiro/2020
Carga Horária total: 180 h
O curso será ofertado na modalidade de educação a distância (EaD), utilizando a rede
mundial de computadores.
Os candidatos devem estar atentos aos requisitos mínimos para participação no curso:

Acesso à internet (é recomendado o uso de banda larga);

Navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome na versão atual ou imediatamente
anterior (os conteúdos animados e recursos visuais podem não ser exibidos em outros
navegadores);
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Cookies liberados no navegador;
Plug-in Adobe Flash Player 10 (ou superior) instalado;
Java Script liberado no navegador;
Caixa de som ou fone de ouvido (para ouvir os áudios);
Possuir uma conta de e-mail válido e pessoal.
8. Do Cronograma do Processo Seletivo

As datas de realização das inscrições e demais etapas do processo seletivo, constam no
quadro a seguir:

Data
14/06/2019
14/06/2019
15/07/19
26/07/2019
05/08/2019

Evento
Lançamento da Chamada Pública (Edital)
Início das inscrições online
Divulgação da lista de selecionados no
https://educadores.senasp.gov.br
Envio de e-mail com Login e Senha aos Cursistas
Início do Curso

9. Da Inscrição no Processo Seletivo
9.1 O período de inscrições é de 14/06/2019 às 23:59:59 do dia 26/06/2019.
9.2 A inscrição no processo seletivo dar-se somente por meio eletrônico, com o
preenchimento
do
formulário
disponível
no
endereço
eletrônico:
https://educadores.senasp.gov.br
9.3 Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas nos sites da Fiocruz
Brasília (www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br), bem como na Plataforma do Curso
(https://educadores.senasp.gov.br).
10. Da Homologação das Inscrições
10.1. Será disponibilizada no sítio eletrônico do curso (https://educadores.senasp.gov.br) e
da Fiocruz Brasília (www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br) a relação com os nomes do(a)s
candidato(a)s cujas inscrições forem homologadas. Não serão fornecidas informações por
outro meio.
10.2. Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas as escolas que
cumprirem os requisitos mínimos de participação:
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a) No mínimo cinco educadores participantes;
b) Manifestação do gestor da unidade de ensino que concorda e disponibilizará as condições
necessária ao desenvolvimento do curso.
10.3. Após o término do prazo de inscrição, não serão aceitas novas inscrições.
10.4. Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Seleção.

11. Da Divulgação dos Resultados
O resultado final será divulgado na página da Fiocruz Brasília (www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br)
e no sítio eletrônico do cursos (https://educadores.senasp.gov.br), onde constará do nome
do(a) candidato(a) e respectiva classificação.
12. Das obrigações das partes
12.1 A Escola Fiocruz de Governo ficará responsável por garantir a oferta e emitir o
certificado de aperfeiçoamento para os concluintes que obtiverem 50 % de aproveitamento
das atividades realizadas no curso.
12.2 O cursista inscrito no presente curso terá como responsabilidade:
a) Participar das atividades proposta pelo curso conforme carga horária descritas
no item 3;
b) Dispor de computador com acesso à internet;
c) Organizar e participar dos encontros presenciais e atividades coletivas
propostas pelo curso;
d) Realizar projeto de aplicação proposto no módulo 4 do curso.
12.3 A escola participante do curso se compromete:
a) liberar o cursista participante do curso da carga horária que o permita participar das
atividades propostas;
b) aportar as condições para o desenvolvimento do projeto de intervenção proposto no
módulo 5 do curso.
13. Disposições Gerais
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13.1 Havendo desistência de candidato (a)s convocado(a)s, será facultada à Coordenação do
Curso substituí-los, convocando novo(a)s candidato(a)s, com classificação imediatamente
posterior, para provimento das vagas previstas nesta Chamada Pública.
13.2. Ao inscrever-se ao processo seletivo, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as normas
estabelecidas nesta chamada.
14. Endereço da escola Fiocruz de Governo – Brasília/DF:
Escola Fiocruz de Governo- EFG
Secretaria Acadêmica – SECAD
Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro
Gleba A, SG 10
Bloco Educacional - Térreo
70904-970 Brasília / DF
Luciana Sepúlveda Köptcke
Coordenadora do Curso de Aperfeiçoamento Saúde e Segurança na Escola
Diretora da Escola Fiocruz de Governo
Fundação Oswaldo Cruz – Brasília
Maria Inês Gandolfo Conceição
Coordenadora Adjunta do Curso de Aperfeiçoamento Saúde e Segurança na Escola
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura - PPGPsiCC/IP
Universidade de Brasília - UnB

6

