
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETOR GERAL: RUBENSMIDT RIANI

CREDENCIAMENTO DE DOCENTE ESP-MG Nº 23 /2014

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU -  ESPECIALIZAÇÃO EM COMUNICACAO E 

SAÚDE

1- CARGO: DOCENTE

2- DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: 

− Ministrar  aulas,  orientar,  acompanhar,  avaliar  todo  o  processo  de  aprendizagem  dos 
alunos;

− Participar das qualificações pedagógicas e das reuniões de acompanhamento realizadas 
pela ESP-MG quando solicitado;

− Entregar o plano de ensino da disciplina totalmente preenchido, conforme modelo proposto 
pela ESP-MG, à coordenação do curso 5 dias antes da aula;  

− Preencher  e assinar corretamente  toda escrituração sob sua responsabilidade (registro 
de frequência, notas e outros), fornecidos pela Escola de Saúde Pública, e entregá-la à 
coordenação do curso, no prazo estabelecido;

− Desenvolver as atividades de ensino em conformidade com o “Regulamento do Docente” e 
com o Projeto Político Pedagógico da ESP-MG.

− Ter disponibilidade de tempo e deslocamento para cumprir todas as atividades previstas 
para o curso, de acordo com o cronograma a ser estabelecido pela coordenação do curso 
(vide ANEXO I previsão das aulas);

3- INSCRIÇÃO/CREDENCIAMENTO

3.1- O credenciamento do candidato será efetuado via WEBCURRÍCULO, das  10:00 horas do 
dia  26 de julho de 2014 às 13 horas do dia 04 de agosto de 2014  através do endereço 
eletrônico http://webcurriculo.esp.mg.gov.br, opção inscrições (após realização de cadastro básico  
prévio e recebimento de login e senha para acesso). Após esse período será agendada data para 
entrega da documentação. 

3.2-  Cada candidato deverá se inscrever e providenciar cópia da documentação  que comprove 
todos  os  requisitos  exigidos  para  a  função  declaradas  no  WEBCURRÍCULO  bem  como  os 
documentos pessoais:  cópias de RG, CPF, título de eleitor  e comprovante da última votação, 
comprovante  de  endereço  e  dados  bancários.  Este  documentos  serão  apresentados  pelo 
candidato à Comissão de Credenciamento de Docentes em data a ser publicada e comunicada 
por email após a finalização do prazo de inscrição.

3.3- No caso de Declarações,  só serão aceitas àquelas que estiverem em papel timbrado da 
Instituição emissora, devidamente assinadas, carimbadas e com data de emissão.  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, 

http://webcurriculo.esp.mg.gov.br/


sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

3.4- A documentação (cópias autenticadas em cartório ou por servidor público no exercício legal 
de suas funções) deverá ser entregue pessoalmente ou por procuração em envelope identificado 
em sua parte externa da seguinte forma:

4- DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

4.1- Webcurrículo – Valor 100 pontos/Nota de corte 100 pontos

− Corresponde as exigências técnicas específicas para a atuação em cada disciplina/ curso.
− Será considerado classificado para a segunda etapa do processo de credenciamento, o 

candidato  que  obtiver  100  pontos  na  primeira  etapa  preenchendo  assim,  todos  as 
exigências descritas no webcurrículo.

4.2- Comprovação dos requisitos por apresentação de documentos

- Após o encerramento do período de inscrições será comunicado por e-mail aos candidatos, a 
data para entrega da documentação declarada no webcurrículo e documentação pessoal 
( Conforme ítem 3.2 )

5 - DISCIPLINAS

DISCIPLINA 1- Comunicação, Globalização, cultura e sociedade. Unidade II.

EMENTA DA DISCIPLINA:

Unidade  II:  Principais  características  da  globalização;  sociedade  da  informação  (ou  do 
conhecimento);  convergência  tecnológica;  alterações  no  mercado  de  comunicação.  Estado  e 
políticas públicas de comunicação no Brasil;  o cenário atual;  novas tendências de políticas de 
comunicação. Responsabilidade social da comunicação e imprensa.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A FUNÇÃO: 

Formação superior em qualquer área das ciências humanas e sociais com  pós-graduação stricto 
sensu (mestrado e/ou doutorado) em Comunicação ou Formação superior em qualquer área das 
ciências humanas ou sociais com  pós-graduação Lato Sensu em Comunicação e Mestrado em 
Comunicação em curso.  

Experiência em docência em cursos de graduação ou pós graduação com no mínimo 30 horas de 
atuação  comprovada em cursos de Comunicação Social.

Experiência em docência em cursos de graduação ou pós graduação ou de extensão ou de livre 
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docência com no mínimo 8 horas de atuação comprovada e que esteja relacionada aos temas 
Comunicação, Globalização, Cultura e Sociedade.

LOCAL(S) DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

Escola de Saúde Pública de Minas Gerais
Período das Aulas:  segunda a sexta-feira de 08:00hs ás 12:00hs.

EXPECTATIVA DE VAGAS:

1 (uma) vaga 

QUANTIDADE E VALOR DA HORA/AULA:

Carga Horária total:  12 horas/aula
N° de turmas: 1
Valor da hora/aula: R$ 100,00 (especialista); R$ 125,00 (mestre),  R$ 150,00 (doutor)  

WEBCURRÍCULO

É servidor público do Estado de Minas Gerais (efetivo ou recrutamento amplo)? Sim ou 
não?

Questões do webcurrículo Pontuação

Formação superior  em qualquer  área das ciências  humanas e sociais  com 
pós-graduação stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) em Comunicação ou 
Formação superior em qualquer área das ciências humanas ou sociais com 
pós-graduação Lato Sensu em Comunicação e Mestrado em Comunicação em 
andamento?

30

Possui experiência em docência em cursos de graduação ou pós graduação 
com no mínimo 30 horas de atuação  comprovada em cursos de Comunicação 
Social?

40

Possui experiência em docência em cursos de graduação ou pós graduação 
ou  de  extensão  ou  de  livre  docência  com no  mínimo 8  horas  de  atuação 
comprovada e que esteja relacionada aos temas Comunicação, Globalização, 
Cultura e Sociedade?

30

Total 100

Comprovação de documentos

1- Xerox do  último contra cheque ou declaração atualizada do  recursos humanos do órgão 
comprovando o vínculo com Estado de Minas Gerais (somente para os servidores públicos do 
Estado de Minas Gerais).

2-Diploma ou certificado de conclusão de curso superior reconhecido pelo MEC, na área exigida 
no item perfil do docente.

3- Certificado, declaração da conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu e comprovante de 
matrícula em Curso de pós-graduação Stricto Sensu (mínimo do 2º semestre) na área exigida no 
perfil do docente. 

4-  Certificado,  declaração ou ata  de defesa da conclusão de curso de pós-graduação Stricto 
Sensu (Mestrado ou Doutorado), na área exigida no item perfil do docente.



5-  Declaração  da coordenação  do  curso  e/ou  do  RH da  instituição  especificando  o  curso,  a 
disciplina ministrada e carga horária e/ou contrato de trabalho especificando o curso, a  disciplina 
ministrada e carga horária.

DISCIPLINA 2- Jornalismo Especializado, Informação  e Ciência e Tecnologia.

EMENTA DA DISCIPLINA:

Segmentação  e  especialização  em  Jornalismo.  Introdução  aos  conceitos,  bases  históricas  e 
tendências atuais da divulgação da ciência e tecnologia e do jornalismo científico.  Discussão de 
experiências brasileiras: estratégias, temas, linguagens e meios. 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A FUNÇÃO: 

Formação  superior  em  comunicação  social  com  pós-graduação  Lato  Sensu nas  áreas  de 
Comunicação ou Ciência e Tecnologia e pós-graduação Stricto Sensu em Comunicação em curso 
ou Formação  Superior  em  Comunicação  com  pós-graduação   Stricto  Sensu  (mestrado  ou 
doutorado) em Comunicação ou Ciência e Tenologia.

Experiência em docência em cursos de graduação ou pós graduação com no mínimo 30 horas de 
atuação   comprovada  em  cursos  de  Comunicação  Social  ou  ligados  a  área  de  Ciência  e 
Tecnologia.

Experiência em docência em cursos de graduação ou pós graduação ou de extensão ou de livre 
docência com no mínimo 8 horas de atuação comprovada e que esteja relacionada aos temas 
Jornalismo Especializado, Informação e Ciência e Tecnologia.

LOCAL(S) DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

Escola de Saúde Pública de Minas Gerais
Período das Aulas: segunda a sexta-feira de 08:00hs ás 12:00hs.

EXPECTATIVA DE VAGAS:
1 (uma) vaga

QUANTIDADE E VALOR DA HORA/AULA:
Carga Horária Total:  24 horas/aula
N° de turmas: 1
Valor da hora/aula: R$ 100,00 (especialista); R$ 125,00 (mestre),  R$ 150,00 (doutor)  

WEBCURRÍCULO

É servidor público do Estado de Minas Gerais (efetivo ou recrutamento amplo)? Sim ou 
não?

Questões do webcurrículo Pontuação

Possui  formação superior  em comunicação  social  com pós-graduação  Lato 
Sensu nas áreas de  Comunicação ou Ciência e Tecnologia e pós-graduação 
Stricto  Sensu em  Comunicação  em  curso  ou Formação  Superior  em 
Comunicação com pós-graduação  Stricto Sensu (mestrado ou doutorado) em 
Comunicação ou Ciência e Tecnologia?

30

Possui experiência em docência em cursos de graduação ou pós graduação 
com no mínimo 30 horas de atuação  comprovada em cursos de Comunicação 
Social ou ligados a área de Ciência e Tecnologia?

40

Possui experiência em docência em cursos de graduação ou pós graduação ou 



de  extensão  ou  de  livre  docência  com  no  mínimo  8  horas  de  atuação 
comprovada e  que esteja  relacionada aos  temas  Jornalismo Especializado, 
Informação e Ciência e Tecnologia?

30

Total 10

Comprovação de documentos

1- Xerox do  último contra cheque ou declaração atualizada do  recursos humanos do órgão 
comprovando o vínculo com Estado de Minas Gerais (somente para os servidores públicos do 
Estado de Minas Gerais).

2-Diploma ou certificado de conclusão de curso superior reconhecido pelo MEC, na área exigida 
no item perfil do docente.

3- Certificado, declaração da conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu e comprovante de 
matrícula em Curso de pós-graduação Stricto Sensu (mínimo do 2º semestre) na área exigida no 
perfil do docente. 

4-  Certificado,  declaração ou ata  de defesa da conclusão de curso de pós-graduação Stricto 
Sensu (Mestrado ou Doutorado), na área exigida no item perfil do docente.

5-  Declaração  da coordenação  do  curso  e/ou  do  RH da  instituição  especificando  o  curso,  a 
disciplina ministrada e carga horária e/ou contrato de trabalho especificando o curso, a  disciplina 
ministrada e carga horária.

DISCIPLINA 3- Imprensa, Saúde, Participação Popular e Mobilização social.

EMENTA DA DISCIPLINA:

Conceitos de estratégia e suas implicações nas práticas de comunicação e mobilização social. 
Comunicação e Controle Social. Tecnologias, agentes e produtos de comunicação sobre saúde. 
Análise de materiais impressos, audiovisuais e eletrônicos. Estudos de caso. Comunicação no 
Controle Social.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A FUNÇÃO: 

Formação superior em qualquer área das Ciências Humanas e Sociais ou Saúde Coletiva com 
pós-graduação  Stricto Sensu (Mestrado ou doutorado) em Comunicação Social, Mobilização ou 
Informação e Comunicação em Saúde.

Experiência em docência em cursos de graduação ou pós graduação com no mínimo 20 horas de 
atuação comprovada em disciplinas relacionadas a saúde, controle social ou mobilização social? 

Experiência acadêmica ou profissional em controle social ou mobilização social (Cursos de no 
mínimo 30 horas como docente ou participante,  participação em conselhos e conferências de 
saúde ou publicação com os temas da ementa)

EXPECTATIVA DE VAGAS:
1 (uma) vaga

QUANTIDADE E VALOR DA HORA/AULA:
Carga Horária Total:  24 horas/aula
N° de turmas: 1
Valor da hora/aula: R$ 100,00 (especialista); R$ 125,00 (mestre),  R$ 150,00 (doutor)  



WEBCURRÍCULO

É servidor público do Estado de Minas Gerais (efetivo ou recrutamento amplo)? Sim ou 
não?

Questões do webcurrículo Pontuação

Possui formação superior em qualquer área das Ciências Humanas e Sociais 
ou Saúde Coletiva com pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou doutorado
) em Comunicação Social,  Mobilização ou Informação e Comunicação em 
Saúde.

30

Possui experiência em docência em cursos de graduação ou pós graduação 
com no mínimo 20 horas de atuação comprovada em disciplinas relacionadas 
a saúde, controle social, mobilização ou comunicação?

40

Possui  experiência  acadêmica  ou  profissional  em  controle  social  ou 
mobilização  social  (Cursos  de  no  mínimo  30  horas  como  docente  ou 
participante,  participação  em  conselhos  e  conferências  de  saúde  ou 
publicação com os temas da ementa)?

30

Total 100

Comprovação de documentos

1- Xerox do  último contra cheque ou declaração atualizada do  recursos humanos do órgão 
comprovando o vínculo com Estado de Minas Gerais (somente para os servidores públicos do 
Estado de Minas Gerais).

2-Diploma ou certificado de conclusão de curso superior reconhecido pelo MEC, na área exigida 
no item perfil do docente.

3- Certificado, declaração ou ata de defesa da conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu 
ou Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado), na área exigida no item perfil do docente.

4-  Declaração  da coordenação  do  curso  e/ou  do  RH da  instituição  especificando  o  curso,  a 
disciplina ministrada e carga horária e/ou contrato de trabalho especificando o curso, a  disciplina 
ministrada e carga horária.

5 - Xerox da carteira profissional e/ou declaração do recursos humanos, e/ou contra cheque desde 
que contenha a  descrição das funções e/ou declaração assinada pela chefia imediata contendo a 
descrição das funções, conforme estabelecido no perfil do docente.

6 – Certificado de conclusão de curso livre, declaração do Conselho de Saúde mais ata de uma 
reunião ou cópia do artigo ou da página da publicação em que conste no nome do candidato com 
tema na área exigida no perfil do docente. 

6- RESULTADO FINAL

Findo o prazo da análise documental será divulgada a listagem dos candidatos aptos. O resultado 
será disponibilizado no site da ESPMG, através do endereço eletrônico http://www.esp.mg.gov.br 
e publicado no Diário Oficial do Estado de Minas.

7- RECURSOS

7.1- O candidato poderá interpor recurso contra o resultado da sua análise de documentos no 
prazo  de  2  (dois)  dias  úteis,  contados  da  data  divulgação  do  resultado  do  Processo  de 
Credenciamento no Diário Oficial do Estado de Minas. Somente serão conhecidos os recursos por 
escrito e intempestivos. 

http://www.esp.mg.gov.br/


7.2-  Os  recursos  deverão  ser  entregues  pessoalmente  ou  encaminhados  via  correio  para  a 
Diretoria de Recursos Humanos na Sede da Escola de Saúde Pública.

7.3- O resultado da análise dos recursos será publicado no site da ESP-MG

8- DO SORTEIO E DA CONTRATAÇÃO

8.1- Após a homologação do resultado final  do processo de credenciamento de docentes,  os 
candidatos aptos serão comunicados via e-mail e divulgados no site da ESP-MG, o local data e 
horário de realização do sorteio, que determinará a ordem de contratação.

8.2- O sorteio será realizado na ESP-MG pela Diretoria de Recursos Humanos em conjunto com a 
área técnica, com representante da Assessoria Jurídica e Auditoria Setorial.

8.3- A listagem final dos candidatos com a respectiva ordem de contratação, após o sorteio, será 
publicada no Diário Oficial de Minas Gerais e no site da ESP-MG.

8.4- Os candidatos aptos serão convocados para assinar o contrato de prestação de serviço, 
seguindo a ordem estipulado pelo sorteio. Essa contratação não gera vínculo empregatício. 

BASE LEGAL: Portaria ESP-MG No. 22, de 26 de junho de 2014 publicada no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais.

ANEXO I - Previsão de Realização das Aulas do Curso de Especialização em Comunicação e 
Saúde

Previsão de Aulas- Especialização em Comunicação e Saúde

Disciplina Previsão das aulas

Comunicação,  Globalização,  cultura  e 
sociedade. Unidade II. Setembro de 2014

Jornalismo  Especializado,  Informação   e 
Ciência e Tecnologia. Outubro de 2014

Imprensa,  Saúde,  Participação  Popular  e 
Mobilização social Novembro de 2014


