
Escola de saúde Pública do Estado de Minas Gerais 
Diretor Geral : Damião Mendonça  Vieira 

CREDENCIAMENTO DE DOCENTE ESP- MG Nº 041/2012

Projeto: CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

PÚBLICO ALVO:  Agente Comunitário de Saúde, integrante da Estratégia Saúde da Família.

CARGO: DOCENTE DE CONCENTRAÇÃO

Atribuições : 
− Atuar  como Docente  da  Concentração,  na  unidade  4  do  curso  de  Qualificação  do  Agente 

Comunitário  de  Saúde,  desenvolvendo  as  atividades  dentro  da  proposta  da   metodologia 
problematizadora; 

− Orientar, acompanhar e avaliar todo o processo de aprendizagem dos alunos;
− Buscar troca de informações com o docente de dispersão para melhor desempenho das atividades;
− Informar  ao  coordenador  local,  em tempo hábil,  quando  houver  desligamento  de  alunos  para  as 

devidas providências;
− Preencher  e assinar corretamente  os registros escolares fornecidos pela Escola de Saúde Pública, 

entregando ao coordenador local, em tempo hábil;
− Elaborar relatórios das atividades e do desenvolvimento do curso, entregando ao coordenador local, 

em tempo hábil;
− Recorrer, em tempo hábil, ao coordenador local sempre que houver algum problema ou dúvida no 

desenvolvimento do curso;
−  Desempenhar outras atividades necessárias ao  funcionamento do curso.

HABILITAÇÃO  MÍNIMA: Profissional  de  nível  superior  com  graduação  em  Enfermagem,  devidamente 
registrado no Conselho Regional de Enfermagem (COREN),  com experiência na Estratégia de Saúde da 
Família.

DISCIPLINA: Unidade 4 - Ação do Agente Comunitário de Saúde na educação em saúde, na promoção, 
na prevenção e no monitoramento de agravos

CARGA HORÁRIA: 80 horas de concentração.  

REMUNERAÇÃO: R$25,00 (vinte e cinco reais) hora/aula.

EMENTA  DO CURSO

Unidade de Estudo

Carga Horária

Concentração

Teórica

Prática

Dispersão

Total

Unidade 4 - Ação do Agente Comunitário de Saúde na educação em 
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saúde, na promoção, na prevenção e no monitoramento de agravos
  Educação em Saúde

  A ação do Agente Comunitário de Saúde no controle da saúde da mulher
  A ação do Agente Comunitário de Saúde no controle da saúde da 

criança e do adolescente
  A ação do Agente Comunitário de Saúde no controle da saúde do 

homem
  A ação do Agente Comunitário de Saúde no controle da saúde do idoso
  A ação do Agente Comunitário de Saúde na saúde mental
 A ação do Agente Comunitário de Saúde no controle das doenças crônico 

degenerativas
  A ação do Agente Comunitário de Saúde no controle do uso de álcool e 

outras drogas
 A ação do Agente Comunitário de Saúde no controle e prevenção da 

violência 

80 60 140

Carga Horária total da disciplina 80 60 140

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO:Município de Baldim

NÚMERO DE VAGAS: 01

    
OBSERVAÇÃO: As despesas para deslocamento ao local do curso correrão por conta do docente. 

SELEÇÃO: 

1ª Etapa: (WEBCURRÍCULO)

Para as informações curriculares serão atribuídos 100 (cem) pontos. O candidato que atingir a pontuação 
mínima de 50 (cinquenta) pontos será considerado classificado no processo de credenciamento. A idade será 
considerada como critério de desempate e a classificação será por ordem decrescente de pontuação. Esses 
critérios estarão disponíveis em forma de questionário no WEBCURRÍCULO e deverão ser respondidos pelo 
candidato no ato de inscrição.

2ª Etapa: ANÁLISE CURRICULAR

Será considerado apto para esta etapa, o candidato que obtiver a habilitação mínima exigida e ainda,  atingir 

a  pontuação mínima exigida no questionário  do webcurrículo  (1ª  etapa).  Os documentos autenticados 

enviados pelo candidato serão analisados e pontuados .

Findo o prazo da análise curricular será divulgada no sitio eletrônico www.esp.mg.gov.br, a listagem 
dos classificados.

OBSERVAÇÃO: Todas as informações apresentadas no web currículo deverão ser comprovadas  mediante 
envio  de cópia autenticada dos documentos até a data 24/10/2012., também a documentação comprobatória 
da habilitação mínima para o cargo.
A entrega da documentação (cópia autenticada) deverá ser realizada em envelope endereçado à Diretoria de 
Recursos  Humanos  da  ESPMG  identificado  com  o  nome  do  candidato,  o  nome  do  processo  de 
credenciamento (CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS - BALDIM), 
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via correio, pessoalmente ou por procurador na sede da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, 
situada na Avenida Augusto de Lima, nº 2061, Barro Preto – Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-002 .
Declarações  falsas  ou  inexatas,  bem  como  a  apresentação  de  documentos  falsos,  determinarão  o 
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo 
das sanções civis e penais cabíveis.

QUESTIONÁRIO DO WEBCURRÍCULO: DOCENTE  DE CONCENTRAÇÃO

100 PONTOS /NOTA DE CORTE 50 PONTOS

1 - Possui experiência em Saúde da Família de pelo menos 6 meses? 

(  ) Sim – 40 pontos  (  ) Não – 0 pontos

2 - Possui especialização em Saúde da Família/ Saúde Coletiva/ Saúde Pública? 

(  ) Sim – 20 pontos  (  ) Não – 0 pontos

3 - Possui experiência em docência (ensino básico, fundamental, médio, técnico e/ou superior)?

(  ) Sim – 10 pontos      (  ) Não – 0 pontos

4 - Possui experiência como palestrante em cursos, palestras, capacitações e/ou treinamentos na área de 

saúde? (  ) Sim – 20 pontos    (  ) Não – 0 pontos

5 -  Possui  experiência como ouvinte em cursos,  palestras,  qualificações e/ou treinamentos na área de 

saúde? (  ) Sim – 10 pontos   (  ) Não – 0 pontos

INSCRIÇÃO/CREDENCIAMENTO

O credenciamento do candidato no processo seletivo  será efetuado via WEBCURRÍCULO, das 08:00 (oito) 
horas do dia 09 de outubro até às 23:00 (vinte e três)  horas do dia 24 de outubro de 2012 através do 
endereço eletrônico http://webcurriculo.esp.mg.gov.br, opção fazer credenciamento.

     Base Legal: Edital de Credenciamento de Docentes da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais 
de 2012 publicadas no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais.
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