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A Escola de Saúde Pública do estado de Minas Gerais (ESP-MG) abre inscrições para o curso: Território
na Saúde: construindo saberes com agentes de saúde do SUS. O curso será ofertado na plataforma
virtual da ESP-MG, na modalidade de Educação a Distância (EaD), no formato autoinstrucional (sem
tutor), com certificação para os concluintes.
Inscrições e Vagas
- Os candidatos poderão se inscrever no período de 18/07/2022 a 07/08/2022;
- Oferta de 500 vagas a serem preenchidas pela ordem de chegada das inscrições válidas;
- Acesse aqui o Formulário Eletrônico e faça sua inscrição.
- O resultado do processo de inscrições e a listagem dos candidatos contemplados serão divulgados
no site da ESP-MG, na data prevista de 10/08/2022.
Público
Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes Comunitários de Endemias (ACE) e Agentes de Saúde,
que atuam na Atenção Primária à Saúde e/ou na Vigilância em Saúde, ocupantes de cargos ou
funções que exigem nível básico de ensino (fundamental e/ou médio), no SUS.
Para se inscrever, os candidatos devem observar os seguintes pré-requisitos:
• Atuar na Atenção Primária à Saúde ou na Vigilância em Saúde, nas funções ou cargos que exigem
nível básico de ensino (fundamental e/ou médio);
• Trabalhar no Estado de Minas Gerais;
• Possuir conhecimentos básicos em Internet.

O Curso
O curso terá carga horária de 20 horas, distribuídas em 2 (duas) Unidades Temáticas. A capacitação
tem como objetivos: compreender o conceito ampliado de saúde e de território e a relação entre eles;
compreender os elementos que compõem o território e possibilitar o (re)conhecimento do território
de vida e de trabalho em saúde incorporando um olhar sobre os elementos que compõem o território.
O início do curso no ambiente virtual de aprendizado (AVA), está previsto para 11/08/2022.
>Atenção: É muito importante atentar-se para o e-mail informado no ato da inscrição! É necessário
que o e-mail seja pessoal e esteja digitado corretamente, já que os comunicados formais sobre o
curso, como o envio de login e senha de acesso, ocorrerão por meio deste e-mail.
Para mais informações: (31) 3275-1440 (WhatsApp) ou
eadespmg.curso01@gmail.com
Por Ascom/ ESP-MG
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