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A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG) informa o resultado das
inscrições e a listagem dos candidatos selecionados para a realização do Curso Educação em
Saúde nas práticas do ACS, na modalidade Educação a Distância. Foram recebidas mais de 800
inscrições de trabalhadores de todas as regiões do Estado.
Devido ao número de candidatos inscritos, a Assessoria de Educação a Distância (AEaD), responsável
pela ação educacional junto à Coordenação de Educação e Trabalho em Saúde (CTES) e Coordenação
de Planejamento Política e Gestão em Saúde (CPPGS), decidiu ampliar a oferta de vagas. Para isto, as
equipes da ESP-MG consideraram a procura dos profissionais interessados em realizar o curso e a
importância da oferta de qualificação em EaD neste momento de isolamento social, devido à Covid-19.
O número de vagas passará de 200, previstas inicialmente, para 480 vagas.
Para fins de seleção, foi considerada a ordem de chegada das inscrições válidas que atenderam aos
pré-requisitos: ter experiência como ACS; ter conhecimento básico na utilização de internet e
informática; residir em Minas Gerais.
Para acessar as listas clique nos links abaixo:
Inscrições Válidas dentro do Número de Vagas - Candidatos Selecionados
Inscrições fora do Número de Vagas - Excedentes
Inscrições Não Válidas - Não atenderam aos Pré-requisitos
O curso:
Serão formadas inicialmente 4(quatro) turmas, com 40 alunos cada, com início em 07/04/2020. As
demais turmas serão formadas gradativamente, no decorrer deste ano, de acordo com a
disponibilidade das tutoras da ESP-MG.
Para obter o certificado, os alunos deverão cumprir a carga horária de 30 horas do curso, que é
dividido em três módulos: O ACS como Agente Educador; Educação em Saúde: Modelos e
Características; e Educação Permanente em Saúde.
Os alunos contemplados receberão, via e-mail, as informações sobre a data de início para ingresso no
curso e realização das atividades no ambiente virtual.
Para mais informações: (31)3275-1440 (WhatsApp) ou eadespmg.curso01@gmail.com
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