
 
 

 
 

Edital de Retificação nº 002 

Edital ICEPi/SESA Nº 048/2022 

 

O INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - ICEPi, no uso das atribuições e 

prerrogativas dispostas na Lei Complementar nº 909/2019 de 26/04/2019, torna público a retificação do Edital 

ICEPi/SESA Nº 048/2022 do PROCESSO SELETIVO DE DISCENTES PARA O CURSO DE PÓS – GRADUAÇÃO LATO 

SENSU EM HANSENOLOGIA 

 
 
1. DA RETIFICAÇÃO: 

 
1.1  

Onde lê-se: 
 

6.2 O curso terá duração máxima de 12 (doze) meses, com previsão de início em Agosto de 
2022  e término em Agosto de 2023. O cronograma poderá sofrer alterações em decorrência de 
situações adversas; 
 

Leia-se: 

 

6.2 O curso terá duração máxima de 12 (doze) meses, com previsão de início em Setembro de 
2022  e término em Setembro de 2023. O cronograma poderá sofrer alterações em decorrência 
de situações adversas; 
 

 
1.2  
Onde lê-se: 
 
7.3. São pré-requisitos à inscrição no processo seletivo: 
I. Possuir escolaridade de nível superior em Medicina, comprovada por meio de certificado ou 
declaração de conclusão de curso de graduação expedido por Instituição de Ensino Superior 
credenciada 
pelo Ministério da Educação (MEC); 
II. Especialização ou Residência concluída em: Clínica Médica; Dermatologia; Infectologia; 
Neurologia;Medicina da Família e Comunidade ou Medicina Preventiva e Social, comprovada 
por meio de certificado ou declaração de conclusão (frente e verso), de curso expedido por 
Instituição de Ensino Superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); 
III. Atuar, no âmbito do Estado do Espírito Santo na atenção à saúde no sistema público de 
saúde; 
IV. Todos os candidatos deverão possuir anuência institucional para participação no curso, 
expedida a 
partir da data de publicação deste edital (Anexo I); 
V. Ter disponibilidade para participar de todas as atividades previstas no curso e habilidade para 



 
 

utilizar computadores e dispor de recursos ágeis de conectividade (Anexo II). 
 

Leia-se: 

 

7.3   São pré-requisitos à inscrição no processo seletivo: 
 
7.3.1. Possuir escolaridade de nível superior em Medicina, comprovada por meio de 

certificado ou declaração de conclusão de curso de graduação expedido por Instituição 
de Ensino Superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); 

 
7.3.2. Especialização ou Residência concluída em: Clínica Médica; Dermatologia; Infectologia; 
Neurologia; Medicina da Família e Comunidade ou  Medicina Preventiva e Social, comprovada 
por meio de certificado ou declaração de conclusão (frente e verso), de curso expedido por 
Instituição de Ensino Superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC);  OU  

 
7.3.3 Especialização em andamento com prazo para conclusão até Agosto de 2023 em: 
Clínica Médica; Dermatologia; Infectologia; Neurologia; Medicina da Família e Comunidade ou  
Medicina Preventiva e Social, em cursos organizados por Instituição de Ensino Superior 
credenciada pelo Ministério da Educação (MEC);  OU 
 
7.3.4 Profissionais médicos que possuam tempo de experiência profissional superior a 10 
(dez) anos de atuação no SUS; 
 
7.3.5 Atuar, no âmbito do Estado do Espírito Santo na atenção à saúde no sistema público 
de saúde; 
 
7.3.6 Todos os candidatos deverão possuir anuência institucional para participação no curso, 
expedida a partir da data de publicação deste edital (Anexo I);  
 
7.3.7 Ter disponibilidade para participar de todas as atividades previstas no curso e  
habilidade para utilizar computadores e dispor de recursos ágeis de conectividade (Anexo II). 

 

1.3  
Onde lê-se: 
 
7.4.3 Para comprovação de atuação no SUS, os mesmos deverão anexar documento que 

comprove a atuação na atenção à saúde em uma instituição vinculada a SESA ou a Secretarias 

Municipais de Saúde - ES, emitida em papel timbrado pela instituição, com assinatura e dados 

da chefia imediata e/ou dirigente do setor de recursos humanos. Para ser considerada neste 

processo seletivo, a Declaração deve conter, ainda: a) Função e/ou cargo exercido pelo 

candidato; b) Período de atuação do candidato na instituição e/ou local de atuação.  

 

Leia-se: 

7.4.3 Para comprovação de atuação no SUS, os mesmos deverão anexar documento que 

comprove a atuação na atenção à saúde em uma instituição vinculada a SESA ou a Secretarias 

Municipais de Saúde - ES, emitida em papel timbrado pela instituição, com assinatura e dados 

da chefia imediata e/ou dirigente do setor de recursos humanos. Para ser considerada neste 

processo seletivo, a Declaração deve conter, ainda: a) Função e/ou cargo exercido pelo 

candidato; b) Período de atuação do candidato na instituição e/ou local de atuação. A 



 
 

declaração apresentada atenderá aos ítens 7.3.4 e 7.3.5; 

 

1.4  
Onde lê-se: 
 
7.4.5 Declaração de habilidade para utilizar computadores e dispor de recursos ágeis de 

conectividade (Anexo II). 

 

Leia-se: 

 

7.4.5 Declaração de habilidade para utilizar computadores e dispor de recursos ágeis de 

conectividade (Anexo II). 

 
7.4.6 Declaração de matrícula regular em Curso de Especialização em uma das áreas indicadas 

no item 7.3.3, com as seguintes informações: Nome completo do candidato; CPF ou RG; 

Nome do Curso; Nome da Instituição de Ensino; Previsão de data para a conclusão do 

curso; Assinatura digital ou carimbo do representante da Instituição de Ensino 

proponente do curso. 

 
7.4.7 A declararação apresentada no ítem 7.4.6 deverá ser expedida a partir da data de 

publicação deste edital. 

 
 

1.5  
Onde lê-se: 
 
11.2  A classificação se dará por local de lotação/atuação dos candidatos conforme distribuição 
apresentada no item 5 deste edital; 
 
Leia-se: 

12.2 A classificação se dará por local de lotação/atuação dos candidatos conforme 
distribuição apresentada no item 5 deste edital; 

 

1.6 
Onde lê-se: 
 

Quadro 03 – Cronograma 
 

Etapas do Processo Período 

 
Período de inscrição 

 
30 de junho a 17 de Julho de 2022 

 

Divulgação das inscrições deferidas e Resultado 
provisório da Etapa de Análise Curricular 
 

 

20 de Julho de 2022 

  



 
 

Período para interposição de recursos das inscrições e do 
Resultado provisório da Etapa de Análise Curricular 

 

21 a 24 de Julho de 2022 

 
Resultado dos Recursos das inscrições e do Resultado 
provisório da Etapa de Análise Curricular  

 
 
27 de Julho de 2022 
 

 
Resultado Final  
 

 
27 de Julho de 2022 

 
Período de Matrícula 

 

 
28 de Julho a 02 de Agosto de 
2022 

 
Convocação para matrículas de vagas não preenchidas 
 

 
03 de Agosto de 2022 

 
Período de Matrícula para as vagas não preenchidas 
 

 
03 a 06 de Agosto de 2022 

 

Aula Inaugural (síncrono online) e iníncio das aulas 

 

08 de Agosto de 2022 

 
 
Leia-se: 
 

Quadro 03 – Cronograma 
 

Etapas do Processo Período 

 
Período de inscrição 

 
30 de junho a  14 de Agosto de 
2022 

 

Divulgação das inscrições deferidas e do Resultado 
provisório da Etapa de Análise Curricular 
 

 

18 de Agosto de 2022 

 
Período para interposição de recursos das inscrições  
Período para interposição de recursos do Resultado 
Provisório da Etapa de Análise Curricular 

 

 
19 a 23 de Agosto de 2022 

 
 Resultado dos Recursos das inscrições 
 Resultado provisório dos Recursos da Etapa de Análise   
Curricular  

 
 
29 de Agosto de 2022 
 

 
Resultado Final  
 
 

 
29 de Agosto de 2022 



 
 

 
Período de Matrícula 

 

 
30 de Agosto a 05 de Setembro de 
2022 
 

 
Convocação para matrículas de vagas não preenchidas 
 

 
06  de Setembro de 2022 

 
Período de Matrícula para as vagas não preenchidas 
 

 
06 a 09 de Setembro de 2022 

 

Aula Inaugural (síncrono online) e iníncio das aulas 

 

12 de Setembro de 2022 

 

 

 

1.7 
Onde lê-se: 
 

Quadro 05 – Cronograma das Aulas do Curso de Pós – Graduação em Hansenologia 
 

DATA 

 

ATIVIDADES PROGRAMADAS 

08 de agosto 
de 2022 

Aula inaugural. Claudio Guedes Salgado, presidente da SBH e professor titular da UFPA. 
 

O diagnóstico precoce e o tratamento correto e adequado são urgentes para controlar 
a Hanseníase no Brasil e no mundo. 

8 a 12 de 
agosto de 2022 

Unidade temática I. Metodologia científica e epidemiologia aplicadas à hanseníase. 

29 de agosto a 
2 de setembro 
de 2022 

Unidade temática II. Clínica, diagnóstico e tratamento. 

19 a 23 de 
setembro de 
2022 

Unidade temática V. Exames complementares. 

24 a 28 de 
outubro de 
2022 

Unidade temática IV. Reabilitação. 

28 de 
novembro a 2 
de dezembro 
de 2022 

Unidade temática III. Relação Médico Paciente, Saúde e Sociedade, Direitos Humanos, 
Ética médica, Antropologia Médica. 

7 a 10 de 
dezembro de 
2022 

Seminário de acompanhamento de TCC I. Todos os professores. 
 

Definição dos temas de TCC durante o Congresso Brasileiro de Hansenologia. 

16 a 20 de 
janeiro de 2023 

Unidade temática VII. Interface da Hanseníase com a infectologia. 

6 a 10 de 
fevereiro de 
2023 

Unidade temática VIII. Prática de trabalho de campo em Hanseníase. 



 
 

6 a 10 de 
março de 2023 

Unidade temática VI. Prática clínica em Hanseníase. 

10 a 14 de abril 
de 2023 

Unidade temática IX. Prática clínica em Hanseníase. 

22 a 26 de 
maio de 2023 

Unidade temática X. Prática clínica em Hanseníase. 

27 a 29 de 

junho de 2023 

Seminário de acompanhamento de TCC II. Todos os professores. 

Simpósio Regional SBH & ICEPi – Apresentação dos TCC. 

 
Leia-se: 

 
 

DATA 

 

ATIVIDADES PROGRAMADAS 

12 de Setembro 
de 2022 

Aula inaugural. Claudio Guedes Salgado, presidente da SBH e professor titular da UFPA. 
 

O diagnóstico precoce e o tratamento correto e adequado são urgentes para controlar 
a Hanseníase no Brasil e no mundo. 

12 a 16 de 
Setembro 
de 2022 

Unidade temática I. Metodologia científica e epidemiologia aplicadas à hanseníase. 

24 a 28 de 
Outubro de 
2022 

Unidade temática II. Clínica, diagnóstico e tratamento. 

28 de 
Novembro a 02 
de Dezembro 
de 2022 

Unidade temática III Relação Médico Paciente, Saúde e Sociedade, Direitos Humanos, 
Ética médica, Antropologia Médica. 

07 a 10 de 
Dezembro 

16º Congresso Brasileiro de Hansenologia 

09 a 13 de 
Janeiro de 2023 

Unidade temática IV. Reabilitação  

06 a 10 de 
Fevereiro de 
2023 

 

Unidade Temática V: Exames Complementares 
 

14 a 16 de 
Março de 2023 

Seminário de Acompanhamento de TCC I: todos os professores 

10 a 14 de Abril 
de 2023 

Unidade temática VI. Prática clínica em Hanseníase. 

15 a 19 de 
Maio de 2023 

Unidade temática VII. Interface da Hansenologia com a Infectologia 

19 a 23 de 
Junho 
de 2023 
 

Unidade temática VIII. Prática de trabalho de campo em Hanseníase. 



 
 

17 a 21 de 
Julho de 2023 

Unidade temática IX. Prática clínica em Hanseníase. 

14 a 18 de 
Agosto de 2023 

Unidade temática X. Prática clínica em Hanseníase. 

12 a 14 de 
Setembro de 
2023 

Seminário de Acompanhamento de TCC II: Todos os professores  

Simpósio Regional SBH e ICEPi – apresentação dos TCCs 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vitória, 15 de Julho de 2022. 

 

 

 

Fabiano Ribeiro dos Santos 

Diretor Geral 

Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde  


