
NORMAS ESPECÍFICAS PARA O INGRESSO AO VIII CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
1- DO PROCESSO SELETIVO: 
 
1.1 - O candidato deverá estar presente na sala indicada às 14 horas do dia 03 de setembro de 2005, 
munido de caneta preta ou azul, lápis preto nº 02 e borracha macia. 
1.2 - É obrigatória a apresentação do documento de identidade apresentado no ato da inscrição e o 
comprovante de inscrição; não será aceita cópia nem outro documento além do especificado.  
1.3 –. Após 15 (quinze) minutos do início da prova não mais será permitida a entrada de candidato 
qualquer que seja o motivo de seu atraso. 
1.4 – O candidato só poderá entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma.  
1.5 –- Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidato na sala portando aparelhos 
eletrônicos, de qualquer natureza (telefones celulares, pagers, agendas eletrônicas, etc.), relógios, óculos 
escuros e bonés.  
1.6 – Não serão permitidas perguntas aos fiscais sobre a prova. A interpretação das questões faz parte da 
avaliação. 
1.7 – O candidato que estiver se comunicando com outro candidato, ou consultando material, será 
imediatamente retirado da sala e automaticamente desclassificado. 
1.8 - É permitido ao candidato sair da sala, acompanhado por um fiscal, para ir ao banheiro, tomar água ou 
fumar. 
1.9 - Critérios de Seleção: nota na avaliação escrita (70%); curriculum (20%) e entrevista (10%). 
1.10 – Critérios de desempate 
Se ocorrer empate no total de pontos, a classificação final, para fins de divulgação do resultado do 
concurso, dar-se-á de acordo com os seguintes critérios, em ordem decrescente e excludente: 
a) maior nota na prova escrita; 
b) maior nota na avaliação do Curriculum Vitae; 
c) maior nota na entrevista estruturada. 
d) candidato com mais idade. 
1.11 - O resultado final do Concurso será divulgado no dia 12/09/2005 na Home Page do NATES 
(http://www.nates.ufjf.br), bem como estará afixado nos quadros de avisos do CCS/ufjf (Faculdades de 
Medicina e Enfermagem) e do NATES. 
 
2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 
2.1 - A todo candidato é assegurado o direito de conhecer suas notas. 
2.2 - Os documentos dos candidatos não matriculados estarão disponíveis para devolução a partir do dia da 
divulgação do resultado do processo seletivo; deverão ser retirados até o dia 30 de setembro de 2005, prazo 
a partir do qual os referidos documentos serão incinerados. 
2.3 - Não serão fornecidos atestados ou declarações parciais de aprovação. 

 
3 - MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 
 
3.1 - Os candidatos classificados, conforme limite de vagas deverão efetuar suas matrículas no dia 21 de 
setembro de 2005, quarta-feira, no anfiteatro do NATES, no horário de 13:00 às 17:00 horas.  
3.2 - A matrícula poderá ser realizada através de procuração, com firma reconhecida. 
3.3 - Será considerado desistente: 

a) o candidato que não fizer a matrícula no período estabelecido; 
b) o matriculado que não se apresentar até 24 de setembro de 2004 (sábado), que corresponde ao 

terceiro  dia do 1o período de concentração;  
c) o candidato que, convocado para preenchimento de vaga oriunda de desistência, não se apresentar 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para efetivação de sua matrícula, observado o disposto no 
item 3.4. 

3.4 - Em caso de desistência do candidato selecionado, a Coordenação do CESF convocará tantos 
candidatos quantos forem necessários para o preenchimento das vagas oferecidas, observada a ordem de 
classificação, até 30 ( trinta ) dias após o início oficial do VIII CESF. 
3.5 – A convocação do candidato para preenchimento de vaga oriunda de desistência, se dará por 
telegrama fonado ou qualquer outro meio de convocação idôneo, conforme endereço constante na ficha de 
inscrição, para efetivação de sua matrícula. 
 
3.6 - O candidato aprovado que esteja matriculado em outro curso de especialização ou residência na UFJF 
ou em qualquer outra Instituição, onde haja coincidência de data e horário, bem como área de 
concentração, terá a sua matrícula cancelada a partir da comprovação da irregularidade. 



 
4 - INÍCIO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
  O Curso de Especialização em Saúde da Família inicia o primeiro período de concentração em  22 
de setembro (Quinta-feira) do ano de 2005, às 8 horas, na sala 117 do CCS.   
  
5 - CARACTERÍSTICAS E DURAÇÃO DO CURSO  

Em uma proposta de mudança do modelo de atenção à saúde que tem por diretriz sua adequação 
ao quadro sanitário e social da população, de pouco vale trabalhar com uma metodologia de ensino 
baseada, apenas, em repasse de informações, por mais atualizadas que elas sejam. 

O curso será estruturado de maneira que seus participantes apropriem-se de um método que os 
possibilite a desenvolver um processo permanente de aprendizagem e avaliação auto-dirigido. Tal prática 
deve estar voltada a gerar uma preocupação rotineira do profissional em estar identificando problemas 
críticos de sua realidade de trabalho, buscando soluções apropriadas e avaliando o resultado de suas ações. 

O Curso de Especialização em Saúde da Família está embasado na estratégia de integração 
ensino-serviço-comunidade, alternando momentos de concentração e de dispersão, utilizando 
procedimentos de reflexão crítica, síntese, análise e a aplicação de conceitos voltados para a efetiva 
construção do conhecimento, através do estímulo ao permanente raciocínio clínico e epidemiológico, seja 
para questões individuais ou coletivas, baseando-se sempre que possível em metodologias 
problematizadoras. 

As atividades teóricas do curso e a orientação para os trabalhos práticos serão desenvolvidas no 
município de Juiz de Fora, em períodos de concentração realizados em finais de semana alternados 
(quintas e sextas-feiras das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas e sábados das 8 às 12 horas), em torno de 2 
períodos de concentração por  mês, perfazendo um total de 21 finais de semana ao longo de 12 meses;  
para a realização dos trabalhos pertinentes às disciplinas teóricas e monografia, está reservado um total de 
540 horas de atividades teóricas, distribuídas em períodos de concentração (UFJF) e de dispersão (no 
município de origem), nas seguintes disciplinas: (1) Políticas de Saúde, Planejamento e Administração de 
Unidades de Saúde – 150h; (2) Epidemiologia, bioestatística e práticas baseadas em evidência – 75h;  (3) 
Capacitação Pedagógica, Informação, Educação e Comunicação em Saúde – 60h ; (4) Atenção Primária 
em Saúde, semiologia  e ferramentas para trabalhar com famílias – 60h; (5) Intervenção no Processo 
Saúde/Doença  e Programas de Saúde – 165h; (6) Metodologia Científica e Monografia em Saúde da 
Família – 30h. 
 

As atividades práticas do curso serão desenvolvidas em serviço, nos períodos de dispersão, sendo 
204 horas para o cumprimento do Estágio em Saúde da Família. 
 

A avaliação se dará baseada em trabalhos produzidos nos momentos de dispersão, testes, 
avaliação das habilidades específicas e atitudes dos participantes, e pelo trabalho de conclusão de curso 
(monografia). A duração total do curso está prevista para 12 meses. A monografia deverá ser entregue até 
o prazo de 30 dias decorridos do término das atividades presenciais (último período de concentração). 
 

Será fornecido certificado – título de especialista – (reconhecido pelo MEC) aos participantes que 
tenham atingido freqüência mínima de 75% nos períodos de concentração, e o alcance dos padrões 
mínimos estabelecidos no regulamento do curso. 
 

As referências bibliográficas estarão disponíveis no xerox do CCS, nas Home Page do Ministério da 
Saúde (www.saude.gov.br) e do NATES (http://www.nates.org.br). 

 
6 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 
O resultado final do Concurso será divulgado no dia 12/09/2005, através da Home Page do NATES, 
bem como estará afixado nos quadros de avisos do CCS/UFJF (Faculdades de Medicina e 
Enfermagem) e do NATES/UFJF. 
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