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DIVULGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA TUTORES DO 
CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (CBVE) 

 
 
Nota Técnica 
 
1•  Objeto 

Este processo seletivo compõe uma das atividades do Projeto Itinerários do Saber 
que tem o objetivo de promover o desenvolvimento de estratégias para a 
qualificação dos profissionais de saúde de nível médio/técnico, por meio de uma 
parceria do Núcleo de Educação e Formação em Saúde (NUEFS), integrante da 
Rede de Escolas Técnicas do SUS (RETSUS), com o Instituto de Comunicação e 
Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), a Coordenação 
Geral de Ações Técnicas em Educação na Saúde do Ministério da Saúde 
(CGATES/MS). A seleção de tutores subsidiará o desenvolvimento de atividades 
docentes no Curso Básico de Vigilância Epidemiológica (CBVE), visando à melhoria 
da capacidade de resposta e promovendo, assim, a implementação qualitativa dos 
serviços de vigilância dos municípios.  
 

2•  Objetivos   

- Divulgar o processo seletivo de tutores do CBVE a partir do dia 06/08/2018, no 
site da Secretaria de Estado da Saúde. 
 
3•  Características ou dados relevantes do objeto 

 
• Público alvo: Profissionais de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do 

Espírito Santo com formação em nível superior; 
 

• Número de vagas: 15 vagas, sendo 10 vagas para titulares e 5 vagas para 
suplentes, distribuídas conforme o quantitativo de turmas a serem 
realizadas nas regiões de saúde, ,detalhada na tabela abaixo: 
 
Tabela 1 - Distribuição das vagas do curso, por região de saúde 

Região de Saúde Número de vagas 
Titular Suplência 

Norte 2 1 
Central 2 1 
Metropolitana* 4 2 
Sul 2 1 
Total 10 5 

 
• Calendário do processo de seleção:  
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o Inscrição será realizada no período de 07/08/2018 a 19/08/2018 
a partir do preenchimento e envio do formulário,  acessível em: 

o http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=
39832;  

o Divulgação dos resultados no dia 31/08/2018, por Região de 
Saúde;  

o Formação de tutores, na modalidade presencial, em data a ser 
informada oportunamente. 

 
4•  Justificativa 

 
A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do NUEFS,  aderiu ao Projeto Itinerários 
do Saber, encaminhando propostas de cursos elencados a partir do Plano Estadual 
de Educação Permanente em Saúde. Um destes cursos foi CBVE, que tem o objetivo 
de capacitar servidores, lotados na Vigilância em Saúde ou na Atenção Primária dos 
municípios das quatro regiões de saúde do Espírito Santo (Norte, Central, 
Metropolitana e Sul), sobre os princípios básicos do Sistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica. 
Para viabilizar o desenvolvimento deste curso, cumpre a formação de tutores, 
pautada nos princípios da Educação Permanente em Saúde, visando à capacitação 
de trabalhadores de saúde, atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS) na 
Pedagogia da Problematização, de forma que compreendam que não estão apenas 
formando outros profissionais, mas também estão sendo formados nesse processo 
de educação. 
  
5•  Conclusão 

A educação permanente em saúde é identificada como uma estratégia para 
transformação dos processos de trabalho, mudanças e implantação de novos 
modelos assistenciais. A formação dos profissionais de saúde é ponto fundamental 
para a reforma sanitária, implementação do SUS e no caso específico deste curso, 
para a efetiva implantação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. 
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