
 

12º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO DE TUTORES DO PROGRAMA PRIMEIRO 

EMPREGO DA FESF-SUS. 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
TUTOR(A) 

 
 
IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  
Data de nascimento:  
CPF: 
RG: 
Candidato com deficiência:         SIM               NÃO    
E-mail: 
Telefone(s) de contato:  

FORMAÇÃO 

Curso: 
Instituição/ local:  
Ano de conclusão: 
 

Ponto de corte: aproveitamento inferior a 30 (trinta) pontos da pontuação total. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

 
(Item 01 – BAREMA) - Experiência profissional em Educação à Distância - EaD, como Facilitador(a)/ Tutor(a)/ 

Orientador(a) /Professor(a) em cursos de aperfeiçoamento e/ou lato sensu e/ou stricto sensu e/ou graduação na área da 
Saúde e/ou Educação em Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. 
 
Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___             atuando  

Função/cargo: 

(Item 01 – BAREMA) - Experiência profissional em Educação à Distância - EaD, como Facilitador(a)/ Tutor(a)/ 

Orientador(a) /Professor(a) em cursos de aperfeiçoamento e/ou lato sensu e/ou stricto sensu e/ou graduação na área da 
Saúde e/ou Educação em Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. 
 
Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___             atuando  

Função/cargo: 

(Item 01 – BAREMA) - Experiência profissional em Educação à Distância - EaD, como Facilitador(a)/ Tutor(a)/ 

Orientador(a) /Professor(a) em cursos de aperfeiçoamento e/ou lato sensu e/ou stricto sensu e/ou graduação na área da 
Saúde e/ou Educação em Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. 
 
Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___             atuando  

Função/cargo: 

(Item 02 – BAREMA) - Experiência profissional em Educação à Distância – EaD como Facilitador(a)/ Tutor(a)/ 



 

Orientador(a) /Professor(a) em cursos de aperfeiçoamento e/ou lato sensu e/ou stricto sensu e/ou graduação na área da 
Saúde e/ou Educação em outros ambientes virtuais de aprendizagem, exceto Moodle. 
 
Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___             atuando  

Função/cargo: 

(Item 02 – BAREMA) - Experiência profissional em Educação à Distância – EaD como Facilitador(a)/ Tutor(a)/ 

Orientador(a) /Professor(a) em cursos de aperfeiçoamento e/ou lato sensu e/ou stricto sensu e/ou graduação na área da 
Saúde e/ou Educação em outros ambientes virtuais de aprendizagem, exceto Moodle. 
 
Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___             atuando  

Função/cargo: 

(Item 02 – BAREMA) - Experiência profissional em Educação à Distância – EaD como Facilitador(a)/ Tutor(a)/ 

Orientador(a) /Professor(a) em cursos de aperfeiçoamento e/ou lato sensu e/ou stricto sensu e/ou graduação na área da 
Saúde e/ou Educação em outros ambientes virtuais de aprendizagem, exceto Moodle. 
 
Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___             atuando  

Função/cargo: 

(Item 03 – BAREMA) - Experiência profissional na área da assistência ou gestão da saúde. 
 
Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___             atuando  

Função/cargo: 

(Item 03 – BAREMA) - Experiência profissional na área da assistência ou gestão da saúde. 
 
Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___             atuando  

Função/cargo: 

(Item 04 – BAREMA) - Experiência profissional como Professor(a) no ensino técnico e/ou superior. 
 
Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___             atuando  

Função/cargo: 

(Item 04 – BAREMA) - Experiência profissional como Professor(a) no ensino técnico e/ou superior. 
 
Instituição/ local:  

Período: ___/ ___/ ___ à ___/ ___/ ___             atuando  

Função/cargo: 

 

 
 



 

 
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
(Item 01 – BAREMA) - Doutorado em Saúde Coletiva ou Saúde Pública. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Ano de conclusão: 

(Item 02 – BAREMA) - Mestrado em Saúde Coletiva ou Saúde Pública. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Ano de conclusão: 

(Item 03 – BAREMA) - Especialização ou Residência na área de Saúde Coletiva ou Saúde Pública ou Educação 

Permanente em Saúde. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Ano de conclusão: 

(Item 04 – BAREMA) - Especialização ou Residência na área da Saúde e/ou Educação com carga horária mínima de 

360 horas. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Ano de conclusão: 

(Item 04 – BAREMA) - Especialização ou Residência na área da Saúde e/ou Educação com carga horária mínima de 

360 horas. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Ano de conclusão: 

(Item 05 – BAREMA) - Capacitação, curso, atualização, aperfeiçoamento ou treinamento na área da Saúde e/ou 

Educação com carga horária mínima de 40 horas. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Ano de conclusão:                              Carga horária: 

(Item 05 – BAREMA) - Capacitação, curso, atualização, aperfeiçoamento ou treinamento na área da Saúde e/ou 

Educação com carga horária mínima de 40 horas. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Ano de conclusão:                              Carga horária: 

 

 

 


