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17º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS QUE 

ATUARÃO COMO APOIADORES PEDAGÓGICOS E DOCENTES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM 

DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS) QUE ATUAM NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA. 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

APOIADOR PEDAGÓGICO 

 
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: 
 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA CONCORRER À VAGA: 

• Diploma ou certificado, devidamente registrado, de curso superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) na área de 

Saúde, por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, conforme Anexo I deste Edital;  

• Experiência em Ensino à Distância - EaD, de no mínimo 1 (um) ano, na área de saúde como Facilitador ou Tutor ou 

Orientador ou Professor em cursos de aperfeiçoamento ou lato sensu ou stricto sensos ou cursos de 

graduação. 

• Experiência, de no mínimo 2 (dois) anos, na gestão em saúde ou apoio pedagógico ou apoio institucional na área de 

educação em saúde. 

Ponto de corte: aproveitamento inferior a 45 (quarenta e cinco) pontos da pontuação total. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

(Item 01 – BAREMA) - Experiência comprovada na gestão em saúde e/ou apoio pedagógico e/ou apoio 
institucional. 

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

(Item 01 – BAREMA) - Experiência comprovada na gestão em saúde e/ou apoio pedagógico e/ou apoio 
institucional. 

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

(Item 01 – BAREMA) - Experiência comprovada na gestão em saúde e/ou apoio pedagógico e/ou apoio 
institucional. 

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 
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(Item 01 – BAREMA) - Experiência comprovada na gestão em saúde e/ou apoio pedagógico e/ou apoio 
institucional. 

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

(Item 02 – BAREMA) - Experiência comprovada na gestão de processos educativos na área da saúde. 

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

(Item 02 – BAREMA) - Experiência comprovada na gestão de processos educativos na área da saúde. 

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

(Item 02 – BAREMA) - Experiência comprovada na gestão de processos educativos na área da saúde. 

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

(Item 02 – BAREMA) - Experiência comprovada na gestão de processos educativos na área da saúde. 

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

(Item 03 – BAREMA) - Experiência comprovada em Educação à Distância - EaD como Facilitador e/ou Tutor e/ou 
Orientador e/ou Professor em cursos de aperfeiçoamento e/ou lato sensu e/ou stricto sensu e/ou graduação na área 
da Saúde em Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

(Item 03 – BAREMA) - Experiência comprovada em Educação à Distância - EaD como Facilitador e/ou Tutor e/ou 
Orientador e/ou Professor em cursos de aperfeiçoamento e/ou lato sensu e/ou stricto sensu e/ou graduação na área 
da Saúde em Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 

(Item 03 – BAREMA) - Experiência comprovada em Educação à Distância - EaD como Facilitador e/ou Tutor e/ou 
Orientador e/ou Professor em cursos de aperfeiçoamento e/ou lato sensu e/ou stricto sensu e/ou graduação na área 
da Saúde em Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Instituição/ local:  

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

Função/cargo: 
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FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

(Item 01 – BAREMA) - Doutorado em Saúde Coletiva ou Saúde Pública ou Saúde da Família. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Carga horária:   

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

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Carga horária:    

(Item 03 – BAREMA) - Residência em Saúde Coletiva ou Saúde Pública ou Saúde da Família. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Carga horária:                                                   

(Item 04 – BAREMA) - Especialização lato sensu ou stricto sensu na área de Saúde com carga hora mínima 
de 360 horas. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Carga horária:          

(Item 05 – BAREMA) - Curso de capacitação ou atualização ou aperfeiçoamento ou treinamento na área da 
Saúde ou Educação com carga horária mínima de 30 horas. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Carga horária:       

(Item 05 – BAREMA) - Curso de capacitação ou atualização ou aperfeiçoamento ou treinamento na área da 
Saúde ou Educação com carga horária mínima de 30 horas. 

Instituição/ local:  

Nome do curso: 

Carga horária:                                                   

                                             

                                          

                                                

                                                 


