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MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE – DEGES
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
Curso de Formação Integrada Multiprofissional em Educação Permanente em Saúde
(EPS em Movimento)
Modalidade Semipresencial
BANCO E SELEÇÃO DE TUTORES A DISTÂNCIA/PRESENCIAIS
– COMPLEMENTA E PRORROGA CONVOCAÇÃO DIVULGADA PELO DEGES (10/10/2013) –
O Coordenador do Curso de Formação Integrada Multiprofissional em Educação Permanente em
Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, coordenador do Núcleo de
Educação, Avaliação e Produção Pedagógica em Saúde – EducaSaúde, no uso de suas atribuições,
atendendo parceria com o Ministério da Saúde e Rede Governo Colaborativo em Saúde, torna
público, por meio desta Convocação, as normas para o processo de inscrição e seleção de tutores a
distância/presenciais para atuarem no curso implicado em tal formação.
1. DO CURSO
Programa de formação de mediadores de educação permanente em saúde das 435 regiões de saúde
do país. O programa envolve o aperfeiçoamento e a especialização de atores sociais do trabalho em
saúde, especialmente tutores, preceptores, supervisores, orientadores e monitores de programas de
educação na saúde e residências em saúde para o exercício qualificado da educação permanente em
saúde. A formação é constituída por um curso com carga horária de 360h, planos de ação
locorregional e um plano de intervenção em redes de reconhecimento do mundo vivo do trabalho e
cooperação entre atores, movimentos e práticas na saúde. Uma iniciativa do Ministério da Saúde,
fruto da articulação do Departamento de Gestão da Educação na Saúde – DEGES, da Secretaria de
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES, com a Rede Governo Colaborativo em
Saúde e o Núcleo de Educação, Avaliação e Produção Pedagógica em Saúde, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e a Linha de Pesquisa em Micropolítica do Trabalho e o
Cuidado em Saúde, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. A programação tem
início em maio de 2014, com oferta para 6.000 trabalhadores, abrangendo todo território nacional.
A tutoria está pensada para uma proporção média de 1:10.
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2. DA INSCRIÇÃO PARA TUTOR A DISTÂNCIA/PRESENCIAL
As inscrições serão realizadas exclusivamente por via eletrônica, no período de 10/11/2013 a
28/11/2013, mediante preenchimento do formulário de inscrição, instrumento de cadastro de acordo
com a política de informação e informática do Sistema Único de Saúde na WEB – FormSUS, no
endereço http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=13057
3. DAS VAGAS E SUA VINCULAÇÃO ÀS REGIÕES DE SAÚDE
UNIDADES DA
FEDERAÇÃO
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espirito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
Total

Nº DE VAGAS

(proporcional ao número de
regiões de saúde)

05
14
05
14
43
28
17
07
23
21
18
07
86
23
20
36
19
18
10
14
40
09
04
24
69
10
16
600

4. DOS REQUISITOS
a) Ser profissional de nível superior com experiência em Educação Permanente nas redes de
saúde;
b) Ter experiência ou atuação em facilitação de grupos;
c) Ter experiência em tutoria presencial ou a distância;
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d) Ter inserção no SUS (gestão de sistema ou serviços; atenção integral à saúde, na
assistência, promoção ou vigilância da saúde; ensino nas escolas do SUS, educação
profissional ou superior);
e) Possuir habilidade com Plataformas Digitais e Ambientes Virtuais de Aprendizagem;
f) Dispor de 8 horas semanais para o exercício da tutoria, incluindo momentos presenciais.
5. DAS FUNÇÕES DO TUTOR









Acompanhar, no ambiente virtual, o desempenho dos alunos nas atividades propostas pelo
curso, apoiar e participar das atividades de aprendizagem;
Monitorar a realização das atividades pelos alunos, preenchendo semanalmente os
respectivos instrumentos on-line;
Operar atividades virtuais, tais como fóruns, chats, videoconferências ou outras
tecnologias inovadoras de informação, comunicação e educação;
Manter diálogo permanente com coordenação do curso, coordenadores de condução,
coordenadores de grupos tutoriais, professores formadores e tutores a distância;
Acompanhar atividades a distância/presenciais do curso nas regiões de saúde, cumprindo
8 horas semanais;
Orientar e acompanhar as atividades de aprendizagem e intervenção programadas pelos
professores formadores ou curso;
Apoiar o professor formador no feedback, retorno e avaliações dos alunos;
Participar de encontros presenciais regionais ou com coordenadores, conforme
cronograma.

6. DA SELEÇÃO
A seleção de candidatos será realizada por Comissão Estadual composta pela Secretaria
Estadual de Saúde – SES, Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde – COSEMS
e representação do Departamento de Gestão da Educação na Saúde/Coordenação do Curso,
em sessão não pública, mediante análise da ficha de inscrição e da documentação apresentada,
relativa aos requisitos à seleção. O candidato deverá apresentar Termo de Compromisso, onde
declare a ciência e o comprometimento com a tutoria e formação. Caso a Comissão Estadual
ou Coordenação da Formação julgue necessário, os candidatos serão convocados para
entrevista individual em data a ser previamente agendada, em horário e local a ser informado
pelo correio eletrônico do candidato.
7. DOS RESULTADOS
A Coordenação do curso divulgará a relação dos tutores selecionados no dia 29/11/2013. A
divulgação do resultado final ocorrerá no dia 17/12/2013, no endereço do EducaSaúde:
http://www.educasaude.org. Os selecionados serão chamados para exercer a tutoria a
distância/presencial, de acordo com as vagas disponíveis nos estados.
Devido à realização de curso de qualificação de tutores, os selecionados para assumirem a
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tutoria deverão participar, obrigatoriamente, do mesmo, com datas a serem divulgadas com
o mínimo de uma semana de antecedência, envolvendo três jornadas presenciais, com duração
de dois dias, entre janeiro e abril de 2014, que poderão ocorrer nas cidades de Porto Alegre,
Rio de Janeiro ou Brasília.
8. DO PERÍODO E DO VALOR DA BOLSA PROGRAMADA
O tutor selecionado e em atuação fará jus a uma “bolsa programada” com 12 (doze) parcelas e
um valor total de R$ 12.000,00. Os tutores selecionados e em atuação receberão 6 (seis)
parcelas de R$ 1.200,00, correspondendo ao período de atividade intensiva de aprendizagem,
período de concentração (maio a outubro/2014), seguido de 6 (seis) parcelas de R$ 800,00,
correspondendo ao período de dispersão, para balanço dos “planos de ação locorregional” e
“plano de intervenção em redes” (novembro/2014 a abril/2015). A carga horária de
trabalho/dedicação é prevista em 8 (oito) horas semanais durante a concentração e 5 (cinco)
horas semanais durante a dispersão.
Os tutores receberão certificado de experiência docente tutorial por exercerem a tutoria no
período de atividade intensiva e realizarem o balanço dos planos no período de dispersão.
Receberão certificado de especialização aqueles que cursarem com aproveitamento a
formação tutorial (qualificação de tutores), exercerem com aproveitamento a docência tutorial
prevista e apresentarem relatório analítico-reflexivo (monografia) final da tutoria realizada.
Não haverá a percepção de bolsa no período de sua própria formação intensiva (janeiro a
abril/2014).
9. OUTRAS DISPOSIÇÕES
Do resultado da seleção não cabe recurso. Os casos omissos serão resolvidos pela
coordenação do curso, ouvidas as comissões estaduais de seleção. Os selecionados serão
chamados para exercer a tutoria a distância/presencial, de acordo com o número de grupos
tutorias efetivamente constituídos pela confirmação de matrícula, respeitando-se a ordem da
relação divulgada.
Porto Alegre / Brasília, 10 de novembro de 2013.

Ricardo Burg Ceccim
Coordenador do Curso de Formação Integrada Multiprofissional em
Educação Permanente em Saúde
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Projeto SUS Educador
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
Curso de Formação Integrada Multiprofissional em Educação Permanente em Saúde
(EPS em Movimento)
Banco e Seleção de Tutores a Distância/Presenciais
TERMO DE COMPROMISSO DO CANDIDATO A TUTOR
Eu ..............................................................................., CPF .............................., declaro
para fins de participação na qualidade de tutor no Curso de Formação Integrada
Multiprofissional em Educação Permanente em Saúde – Projeto EPS em Movimento,
modalidade semipresencial, estar ciente das responsabilidades, ter inteiro
comprometimento e disponibilidade para atuar e desenvolver as atividades como tutor,
participando, inicialmente, da formação para a tutoria (janeiro a abril/2014) e, depois, da
formação de mediadores em Educação Permanente em Saúde, mediante encontros
presenciais, mobilizações locorregionais, trabalhos à distância e utilização de ambientes
virtuais para a aprendizagem, dedicando 8 (oito) horas semanais para tais atividades no
período de concentração (maio a outubro/2014) e 5 (cinco) horas semanais no período
de dispersão (novembro/2014 a abril/2015), além daquelas implicadas em
deslocamentos e preparação ou avaliação complementares. Declaro estar ciente de que a
remuneração total corresponde a R$ 12.000,00 (doze mil reais), pagos sob a forma de
bolsa em 6 (seis) parcelas de R$ 1.200,00 no período de concentração e 6 (seis) parcelas
de R$ 800,00 no período de dispersão.
Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade pelas declarações
acima, assino o presente Termo para que produza seus efeitos legais.
________________________________________
Local e data
_________________________________________
Assinatura do candidato a tutor
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