
 

 

EDITAL Nº 04/2017 - FUNESA/COPGR 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE CANDIDATOS AO CURSO DE   

ATUALIZAÇÃO EM METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

 

A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA, entidade integrante da Administração 

Indireta do Poder Executivo do Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ sob o nº 

10.437.005/0001-30, com sede na Travessa Basílio Rocha, nº 33, Bairro Getúlio Vargas, nesta 

cidade, CEP 49055-100, Aracaju/SE, com fundamento  na Lei Estadual nº 6.348/2008, no 

seu Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 25.391/2008 e Comissão instituída pela Portaria nº 50 

de 14 de julho de 2017, torna pública a abertura de inscrições para o CURSO DE 

ATUALIZAÇÃO EM METODOLOGIA CIENTÍFICA/ 2ª EDIÇÃO DO PROJETO 

CIÊNCIA EM GOTAS, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O curso de Atualização em Metodologia Científica faz parte das atividades da 2ª Edição 

do Projeto Ciências em Gotas, desenvolvido pela Coordenação de Pós-Graduação da Funesa 

por meio do seu Núcleo de Produção Científica - NPC; 

1.2 O Projeto Ciência em Gotas tem como objetivo institucionalizar a discussão científica no 

âmbito da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), da  Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), da 

Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) e da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e 

fomentar a prática científica no cotidiano do trabalho, com possibilidade de estimulação de 

trabalhadores das instituições acima mencionadas para a elaboração de projetos de pesquisa e 

submissão para financiamento junto a instituições fomentadoras. Já o curso de Atualização 

em Metodologia Científica visa oferecer subsídios teóricos e práticos para o aprimoramento 

de competências e habilidades no âmbito da metodologia científica de funcionários 

pertencentes ao quadro da SES e Fundações de Saúde;   

1.3 O curso terá programação curricular desenvolvida em, no mínimo 66 horas, e serão 

compostas pelas seguintes atividades:  

a) Aulas  teóricas e práticas de conteúdos de Metodologia Científica, possuem carga horária de 

40h que acontecerão quinzenalmente, às sextas-feiras, no período vespertino.  

b) As demais atividades, possuem carga horária de 26h: Leitura e análise de artigos científicos; 

Exibição de filmes/vídeos com temática científica para exibição e análise; Diálogo com 

pesquisadores atuantes em Sergipe; Apresentação de Grupos de Pesquisa na área da Saúde 

cadastrados no CNPq e Apresentação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFS 

na área da Saúde, acontecerão quinzenalmente, às sextas-feiras, no período vespertino, e 

obedecerão a um cronograma a ser distribuído oportunamente ao participante no início do 

curso.  

c) O curso terá periodicidade de uma vez por semana. 

1.4 O curso destina-se exclusivamente a profissionais vinculados à Fundação Estadual de 

Saúde (Funesa), à  Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), à Fundação de Saúde Parreiras 

Horta (FSPH), e à Secretaria de Estado da Saúde (SES), preferencialmente a funcionários que 

comprovarem possuir ensino superior completo. 

1.5 As atividades presenciais do curso, com frequência obrigatória, ocorrerão na sede da 

Fundação Estadual de Saúde – Funesa. 
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 1.5.1 Conforme a legislação federal, a presença é obrigatória a todas as atividades presenciais 

do curso, com um mínimo de 75% de comparecimento, sob pena de reprovação por falta. 

1.6 Ao final do curso, cumpridos todos os requisitos curriculares, o aluno receberá um 

Certificado de Conclusão de Curso. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1. Serão ofertadas 30 (trinta) vagas, conforme Quadro 1, abaixo. 

 

QUADRO 1 -  DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DE TITULAR E SUPLENTE PARA O CURSO 

INSTITUIÇÃO 
VAGAS 

TITULAR 
SUPLENTE 

Fundação Estadual de Saúde (Funesa) 9 9 
Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) 7 7 

Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) 7 7 
Secretaria de Estado da Saúde (SES) 7 7 

TOTAL 30 30 

 

 

2.2 Havendo vagas remanescentes, estas serão preenchidas por trabalhadores que ainda 

estejam frequentando curso de graduação e se inscreverem no período previsto no anexo I.  

 

2.3 Caso as vagas destinadas por instituição, conforme quadro I, não sejam preenchidas, estas 

serão redistribuídas entre os profissionais das demais instituições   que manifestarem interesse 

em participar do curso.  

 

3. INSCRIÇÃO 

3.1 O curso é gratuito e não possui taxa de inscrição. 

3.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos. 

3.3 As inscrições para seleção ao curso serão feitas via e-mail 

(pos.graduacao@funesa.se.gov.br) ou presencialmente, no período previsto no cronograma 

anexo. 

3.4 No ato da inscrição o candidato deverá enviar (por e-mail) ou encaminhar a seguinte 

documentação na sede da Funesa, localizada na Travessa Basílio Rocha, nº 33, Bairro Getúlio 

Vargas, Aracaju/SE, CEP 49055-100: 

a) Ficha de inscrição (Anexo II) devidamente preenchida, datada e assinada; 

b) Currículo atualizado; 

c) Diploma (cópia simples) de curso superior, reconhecido pelo MEC ou declaração oficial 

equivalente ao diploma (no caso de recém formados sem acesso ainda ao diploma de 

graduação); 

d) Para alunos que estão cursando graduação, na hipótese do item 2.2 poderá ser apresentada 

uma declaração da instituição de ensino que comprove ainda estar cursando a graduação; 

mailto:pos.graduacao@funesa.se.gov.br


 

 

f) Cópia simples dos seguintes documentos: CPF e carteira de identidade ou carteira de 

reservista (para os indivíduos do sexo masculino) ou cópia do passaporte com visto válido (se 

estrangeiro); 

g) Comprovante de que o candidato  possui vínculo empregatício com a SES, Funesa, FHS ou 

FSPH (Declaração datada, assinada e carimbada pela autoridade contratante ou contra-cheque 

atualizado). 

i) Liberação para participação no curso, conforme anexo III, datada e assinada pela chefia 

imediata. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

4.1 O processo seletivo observará a distribuição das vagas ilustradas no Quadro 1; 

4.2 A seleção será realizada por meio de análise dos documentos entregues ou enviados pelo 

candidato, no ato da inscrição.  

4.3 O candidato que não apresentar sua documentação à FUNESA, ou apresentar de forma 

incompleta, ilegível ou após o prazo limite previsto neste edital, terá sua inscrição indeferida.  

4.4 A classificação para preenchimento de vagas obedecerá a seguinte ordem: 

a) candidatos graduados com maior tempo de vínculo no serviço público; 

b) candidatos que ainda estão em processo de graduação, com maior tempo de vínculo no 

serviço público. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE DO PROCESSO SELETIVO.  

5.1. Em caso de empate, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) tiver idade superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste certame, conforme artigo 

27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);  

b) Candidato cujo vínculo empregatício seja "efetivo" (ingresso por meio de concurso 

público). 

c) Permanecendo o empate, terá preferência o candidato que tiver maior idade.  

 

 6. RESULTADO DA SELEÇÃO 

6.1 O resultado será afixado em quadro de aviso e publicado no site da Funesa 

www.funesa.se.gov.br na data prevista no cronograma da seleção (anexo I). 

 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O CURSO 

7.1 As atividades do curso serão iniciadas conforme previsto no cronograma (anexo I), 

podendo ser alterada a critério da Funesa; 

7.2 As aulas serão ministradas na Fundação Estadual de Saúde / Funesa, localizada na 

Travessa Basílio Rocha, 33, bairro Getúlio Vargas 

7.3 Os encontros acontecerão semanalmente às sextas-feiras das 14h às 18h. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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8.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o processo seletivo 

simplificado contidas neste edital e nos comunicados a serem publicados no site 

www.funesa.se.gov.br e no Diário Oficial do Estado de Sergipe. 

8.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este processo seletivo, publicados no Diário Oficial do Estado de 

Sergipe e divulgados na internet, no endereço eletrônico www.funesa.se.gov.br. 

8.3 Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que 

será mencionada em errata a ser publicada no site da FUNESA www.funesa.se.gov.br. 

8.4 Os casos omissos ou considerados duvidosos serão julgados pela Comissão Especial de 

Seleção. 

8.5 Todas as informações referentes a este edital estarão disponíveis: 

a) através do site www.funesa.se.gov.br; 

b) no endereço: Travessa Basílio Rocha, nº 33, Getúlio Vargas, Aracaju/SE. 

c) telefones: (79)3198-3845, (79)3198-3831, (79)3198-3819, (79)3198-3815, de segunda a 

sexta-feira, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h30 às 17h00. 

 

Aracaju, 22 de setembro de 2017.  

 

 

 

 

ADRIEL CORREIA ALCÂNTARA 
Diretor Geral da FUNESA 

http://www.funesa.se.gov.br/


 

 

ANEXO I 

Cronograma de execução do processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas 

ao Curso de Atualização em Metodologia Científica 

 

FASES DO PROCESSO SELETIVO DATA / PERÍODO 

 

Inscrição  
 

30/10 a 10/11/2017 

Divulgação parcial do resultado 17/11/2017 

Divulgação final do resultado 22/11/2017 

Início das aulas 01/12/2017 



 

 

ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM METODOLOGIA CIENTÍFICA 

PROJETO CIÊNCIA EM GOTAS 

Marque um X em uma dessas categorias de inscrição: 

                                                                                                                                               

        Participante                    Convidado 

 

Período  Carga Horária Total  

Local                     

Município                     

DADOS PESSOAIS * 

Nome: 
                    

                    

CPF                     

R.G.                     

Data de Nascimento:         Idade:         

Endereço: 
                    

                    

Bairro:                     

Cidade:                     

Telefone:                     

E-mail:                     

Nível de Escolaridade: 
                                                                                                                                               

        Nível superior completo                                     Nível Superior em andamento 

 

DADOS INSTITUCIONAIS * 

 

Instituição/Órgão                     

Município de trabalho                     

Setor de trabalho                     

Cargo ou função                     

Tempo de serviço                     

 

 

* Preenchimento e Entrega Obrigatória. 

Observação:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________Aracaju/SE, ____de ______________de 

2017 

                                                                                    

____________________________________________________ 

 

 ASSINATURA DO CANDIDATO  

 



 

 

 

 

ANEXO III 
[Redigir em papel timbrado do órgão emitente] 

 

 

DECLARAÇÃO DE VINCULAÇÃO FUNCIONAL COM A FUNESA, FHS, FSPH OU SES  

 E DE LIBERAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaro para os fins de inscrição no curso de Atualização em Metodologia Científica que 

o(a) funcionário(a)___________________________________portador(a) do documento de 

identidade nº_______________________ e de CPF nº_________________________ possui 

vínculo empregatício com esta instituição/órgão ____________________, lotado(a) no(a)  

_______________, desde ____/___/____ até os dias atuais.  

 

Declaro ainda que o(a) mesmo(a) estará liberado(a) de suas atividades laborais nos dias de 

aula do referido curso, conforme consta no Edital.  

 

Ao subscrever essa declaração, garanto e dou fé à veracidade das informações aqui 

disponibilizadas. 

 

[..........Local e data........] 

_______________________________________ 

Assinatura da chefia imediata 

 

 

 

 

 

 

 


