São Paulo, 20 de setembro de 2016.

Na qualidade de Gestora de Aprendizagem dos Projetos de Apoio ao SUS do Hospital Sírio-Libanês em parceria com
o Ministério da Saúde, estou tomando aberto o processo seletivo de Facilitadores de Aprendizagem para o Curso
“Aperfeiçoamento em Processos Educacionais na Saúde - APES. Teresina receberá quatro cursos de especialização
para o ano de 2017.
Sendo assim, seguem as orientações para a inscrição no processo seletivo.


Disponibilidade

Disponibilidade para participar de todo o processo antes de remeter a sua inscrição.
O Curso de Aperfeiçoamento em Processos Educacionais na Saúde - APES será desenvolvido em Teresina, no
período de outubro/2016 a fevereiro/2017, em quatro encontros de dois ou três dias consecutivos conforme
cronograma (Quadro 1). Os encontros serão presenciais em período integral, com presença de 100%.
Quadro 1. Cronograma dos encontros presenciais APES - Teresina, IEP/HSL, 2017.
Encontros

Períodos

1º

13, e 14 de outubro/2016

2º

03 e 04 de novembro/2016

3º

01, 02 e 03 de dezembro/2016

4º

08, 09 e 10 de fevereiro/2017

O(a) participante receberá um certificado de participação no Curso de Aperfeiçoamento em Processos Educacionais
na Saúde - APES 2017.
Perfil desejado: A seleção de candidatos(as) para o curso do IEP/HSL em parceria com o SUS deve priorizar os
seguintes aspectos:


Compromisso com o fortalecimento do SUS em sua região;



Ser servidor efetivo;



Motivação para participar de processos e iniciativas de transformação da realidade;



Prontidão para a capacitação e atuação como facilitador(a) em metodologias ativas de ensino aprendizagem;



Disponibilidade para participação tanto no programa de capacitação quanto na facilitação dos cursos que
acontecerão ao longo do ano de 2017;



Formação universitária completa preferencialmente em carreiras da Saúde ou Educação;



Conhecimentos básicos em informática e para utilizar recursos de conectividade;



Residir na cidade sede da região de saúde;

Produtos pactuados:


Presença em todos os encontros presenciais.



Entrega do TCC, referente ao APES.







 Da inscrição no processo seletivo: Acontecerá em duas etapas:
1 ª FASE: A inscrição para o processo seletivo estará aberta do dia 20/09/2016 até o dia 27/09/2016, e é
imprescindível que seja realizada para a participação neste processo, através do link:
https://credencial.online/apes2016/
2ª FASE: Entrevista com a Gestora de Aprendizagem do IEP/SÍRIO LIBANÊS QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE
OUTUBRO DE 2016 em Teresina – PIAUÍ.
Serão oferecidas até 10 vagas para a região sede (Teresina) para o APES.

A divulgação da lista final de selecionados ocorrerá até o dia 14/10/2016.

Ana Maria Valle Rabello
Gestora de Aprendizagem – Teresina-PI
Instituto de Ensino e Pesquisa – Hospital Sírio Libanês

