
 
 

 
INSTITUTO DE SAÚDE 

 
COMUNICADO 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA  

(MESTRADO PROFISSIONAL) - 2014 
 
 

Edital de abertura de processo seletivo  
 
 
 
O Coordenador da Coordenadoria de Recursos Humanos – CRH da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo, com base na aprovação, pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Programa de Mestrado 
Profissional em Saúde Coletiva do INSTITUTO DE SAÚDE vinculado à 
Coordenadoria de Recursos Humanos, Instituição de Ensino Superior (IES) cadastrada 
na CAPES sob número 33115028, torna pública a abertura de inscrição ao Processo 
Seletivo para o referido Programa.    
 
1. Das inscrições 
 
1.1. Local de Inscrição:  
Rua Santo Antonio, 590 - 5º andar - Bela Vista - São Paulo - SP 
Horário de atendimento: 10:00 às 15:00 horas  
Tel (11) 3116-8504 e 3116-8505           
e-mail: posgradsaudecoletiva@isaude.sp.gov.br 
site: http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-saude/formacao/mestrado-profissional 
 
 
1.2. Período de Inscrição: de 16/09/2013 a 11/10/2013. 
 
1.3. A inscrição para o Processo Seletivo poderá ser feita pelo próprio interessado ou 
por procurador, que trará procuração simples (não há necessidade de reconhecer em 
cartório), acompanhada de original e cópia de seu RG. O modelo de procuração estará 
disponível no site http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-saude/formacao/mestrado-
profissional. 
 
1.4. Condição para a inscrição: o candidato deverá ter nível superior e atuar, 
independentemente do vínculo empregatício, em serviços de Saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS, no estado de São Paulo. Fogem à abrangência deste 
Edital os profissionais vinculados a Universidades. 
 
1.5. Documentos necessários:  
1.5.1. Formulário de inscrição (disponível em http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-
saude/formacao/mestrado-profissional) devidamente preenchido e assinado pelo 
candidato;  
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1.5.2. Carteira de Identidade (original e cópia simples); 
1.5.3. CPF (original e cópia simples);  
1.5.4. Diploma de conclusão de curso universitário (original e cópia simples); 
1.5.5. Curriculum Vitae (modelo disponível em http://www.saude.sp.gov.br/instituto-
de-saude/formacao/mestrado-profissional); 
1.5.6. Declaração original, em papel timbrado, com data entre 01/09/2013 a 11/10/2013, 
emitido pelo Setor de Recursos Humanos do local onde trabalha, com informações 
referentes a: tipo de vínculo, função, data de início das atividades nesse local de 
trabalho;   
1.5.7. Pré-projeto de pesquisa (3 a 5 páginas em papel tamanho A4; margens 2,5; 
espaço entre linhas 1,5; fonte Times New Roman 12) com Título; Introdução; Problema 
a ser investigado e sua relevância para a Saúde Pública; Objetivos; Bibliografia 
consultada. Logo após o título, deverá ser colocada a Linha de Pesquisa em que se 
insere o pré-projeto; as quatro linhas de pesquisa estão disponíveis em 
http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-saude/formacao/mestrado-profissional ; 
1.5.8. Documento fornecido pela chefia mediata e/ou imediata de seu serviço, 
concordando com: a sua participação no processo seletivo para o Mestrado Profissional 
e com a participação, se aprovado, no desenvolvimento do Programa. A chefia mediata 
e/ou imediata deverá também, nesse documento, manifestar interesse no 
desenvolvimento do projeto do candidato, com vistas à incorporação dos resultados.  
 
1.6. A homologação das inscrições será divulgada pelo site do Instituto de Saúde 
(http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-saude/formacao/mestrado-profissional) no dia 
15/10/2013.  
 
1.7. Caberá recurso da homologação das inscrições no período de 15/10/2013 até 
17/10/2013, por meio de requerimento fundamentado a ser entregue no mesmo local das 
inscrições, no horário das 10h às 15h.  
 
1.8. A lista final da homologação das inscrições, após a interposição de recurso, será 
divulgada no dia 18/10/2013. 
 
2. Da seleção 

 
2.1. Critérios de Seleção 
 
2.1.1.   Prova escrita (eliminatória); 
2.1.1. Avaliação de conhecimentos de língua inglesa;  
2.1.3.   Análise do curriculum vitae; 
2.1.4.   Análise do pré-projeto de pesquisa;  
2.1.5.   Entrevista.  
 
2.2. Prova escrita: A prova escrita será realizada no dia 24/10/2013, às 10 horas, em 
local a ser divulgado no site (http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-
saude/formacao/mestrado-profissional), a partir do dia 18/10/2013. Não será permitida a 
entrada de candidatos após o início da prova. A prova constará de questões dissertativas 
a serem respondidas pelos candidatos, com base na seguinte bibliografia:  
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2.2. A prova escrita terá caráter eliminatório. Os resultados da prova escrita serão 
divulgados em 22/11/2013. Os candidatos que não atingirem a nota mínima de 7,0 (sete 
pontos) não poderão prosseguir no processo seletivo. Do resultado da prova escrita, 
caberá recurso no período de 22/11/2013 até 26/11/2013, por meio de requerimento 
fundamentado a ser entregue no mesmo local das inscrições, no horário das 10h às 15h.  
 
2.3. A lista definitiva dos aprovados, após o período de interposição de recurso, será 

divulgada no dia 28/11/2013. 
 

2.4. Avaliação de conhecimentos de língua inglesa: as inscrições para a avaliação de 
conhecimentos de língua inglesa serão aceitas de 29/11/2013 até 03/12/2013 e o exame 
será realizado em 09/12/2013. As informações sobre o local e horários para a inscrição e 
para o exame estarão disponíveis no site http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-
saude/formacao/mestrado-profissional no dia 22/11/2013. ‘A avaliação será realizada 
por instituição especializada em língua inglesa; a taxa referente à avaliação será paga 
pelo candidato, diretamente a essa instituição. 
   
2.5.  Entrevistas: As entrevistas serão realizadas no período de 02/12/2013 a 
10/12/2013 Os horários das entrevistas estarão disponíveis no site  
http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-saude/formacao/mestrado-profissional no dia 
28/11/2013.  
 
2.6. Todas as etapas do processo seletivo, com exceção da prova escrita, terão cunho 
classificatório. 
 
2.7. Os resultados do processo seletivo serão divulgados no site do Instituto de Saúde 
(http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-saude/formacao/mestrado-profissional) em 
17/12/2013.   
 
2.8. Da divulgação dos resultados do processo seletivo, caberá recurso no período de 
17/12/2013 a 19/12/2013, por meio de requerimento fundamentado a ser entregue no 
mesmo local das inscrições, no horário das 10h às 15h.   
 
2.9. A divulgação da classificação final dos candidatos será divulgada no site do 
Instituto de Saúde (http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-saude/formacao/mestrado-
profissional) em 20/12/2013. 
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