
 

 

 

 

Edital SLM/DIR ACAD/DIR PG/002/2021 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA O CURSO “FORTALECIMENTO DAS 

AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NOS TERRITÓRIOS MUNICIPAIS” 

 

 
A Sociedade Regional de Ensino e Saúde Ltda. (Faculdade São Leopoldo Mandic), com base no 
Contrato firmado em 25/01/2021 com o CONASEMS e eventuais Aditivos, torna pública a 
abertura de inscrições para o Curso “Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios 
Municipais” na modalidade “Aperfeiçoamento”, no âmbito do Projeto ImunizaSUS, oriundo do 
Convênio nº 905644/2020, firmado entre o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (CONASEMS) e o Ministério da Saúde (MS) conforme segue: 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Este edital destina-se a disciplinar o processo de inscrição aos interessados na realização 

do curso “Fortalecimento das Ações de Imunizações nos Territórios Municipais” –  modalidade 

Educação à Distância – nível “Aperfeiçoamento”, que será realizado no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) disponibilizado pelo CONASEMS. 

1.2. A realização das inscrições ficará a cargo da Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa da 

Faculdade São Leopoldo Mandic. 

1.3. Ao efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) declara estar ciente do conteúdo do presente 

Edital e acata na íntegra as suas disposições. 

1.4. As datas e prazos vigentes neste Edital encontram-se descritas no cronograma contido 

no ANEXO I. 

1.5. Todas as informações referentes a este Chamamento Público, incluindo este Edital e os 

Planos de Cursos, serão disponibilizados no site www.slmandic.edu.br, sendo o seu 

acompanhamento de inteira responsabilidade do(a) candidato(a). 

1.6. Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail 

imunizasus@slmandic.edu.br. 

 

2. DAS VAGAS E DA CARGA HORÁRIA 

2.1. Serão ofertadas até 94.500 (noventa e quatro mil e quinhentas) vagas para o curso 

“Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios Municipais” – modalidade 

“Aperfeiçoamento”.  

2.2. A carga horária total do curso será de 180 (cento e oitenta) horas, distribuídas em 

módulos realizados ao longo de 10 (dez) meses, considerando-se 09 (nove) meses de curso 

regular e 01 (um) mês para o desenvolvimento do projeto de intervenção. 

2.3. O(A)s aluno(a)s matriculado(a)s no Curso “Fortalecimento das Ações de Imunizações nos 

Territórios Municipais” serão distribuídos em turmas  de 25 (vinte e cinco) a 50 (cinquenta) 

alunos(as) a serem coordenados por tutores previamente selecionados. 

 

3. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO 

3.1. Ser brasileiro(a) nato ou naturalizado(a); 

3.2. Ser profissional de saúde vinculado a gestão municipal, com respectivo registro no CNES 

(Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), de nível superior ou técnico; 
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3.3. Atuar em sala de vacina e/ou Unidade Básica de Saúde e/ou Centros de Referência em 

Imunobiológicos – CRIEs e/ou gestão municipal da Atenção Básica (AB) ou Vigilância em Saúde 

(VS); 

3.4. Possuir habilidade para uso de computadores, internet, e-mails fóruns, chats e afins, e 

acesso, às suas próprias expensas, à infraestrutura (computador ou notebook) e conectividade 

(conexão em banda larga) necessárias ao desenvolvimento das atividades descritas neste Edital, 

uma vez que serão desenvolvidas na modalidade à distância; 

3.5. Possuir disponibilidade para o cumprimento da carga horária mínima definida no item 

2.2 deste Edital. 

 

4. DAS INCRIÇÕES 

4.1. As inscrições deverão ser realizadas a partir das 21h00 horas do dia 11/02/2021 até as 

23h59 min do dia 28/02/2021. 

4.2. O(A) candidato(a) terá sua inscrição homologada após a análise do atendimento aos 

requisitos exigidos no item 3 deste Edital; 

4.3. Os procedimentos para a inscrição são: 

4.3.1. O(A) candidato(a) deverá acessar o endereço eletrônico 

(https://matriculas.conasems.org.br) e realizar sua inscrição. No ato da inscrição, o(a) 

candidato(a) deverá encaminhar, no próprio sistema, em formato JPEG, PNG ou PDF, os 

seguintes documentos: 

a) Cópia do documento de identidade com foto (frente e verso); 

b) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) (Obs.: apenas quando o 

documento de identidade não indicar o número do CPF); 

c) Cópia do diploma ou certificado de conclusão de Ensino Superior ou Técnico; 

d) Declaração assinada por autoridade no âmbito da Secretaria Municipal de 

Saúde ou Chefe do Executivo Municipal ou Chefe imediato (modelo contido no 

ANEXO II) ou, ainda, publicação em Diário Oficial que permita a verificação da 

atuação do profissional em sala de vacina e/ou Unidade Básica de Saúde e/ou 

Centros de Referência em Imunobiológicos – CRIEs e/ou gestão municipal da 

Atenção Básica (AB) ou Vigilância em Saúde (VS). 

4.4 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 

Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 

Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras 

de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador.  

4.4.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; 

CPF; títulos eleitorais; carteira nacional de habilitação; carteiras de estudante; carteiras 

funcionais sem valor de identidade; documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) 

danificados; protocolo do documento de identidade; ou qualquer documento de 

identidade vencido. 

4.4.2 Não será permitida a alteração e/ou a complementação da documentação 

após o término das inscrições, em nenhuma hipótese;  
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4.4.3 As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade 

do(a) candidato(a); 

4.4.4 É de total responsabilidade do(a) candidato(a) a qualidade da digitalização dos 

documentos, e não será aceito arquivo ilegível ou incompleto.  

4.5 Não serão cobrados valores, a qualquer título, para as inscrições. 

4.6 À Faculdade São Leopoldo Mandic fica reservado o direito de excluir do processo de 

inscrições aquele(a) que não anexar os documentos especificados no item 4.3.1 ou fornecer 

dados comprovadamente inverídicos. 

 

5 DO RESULTADO 

5.1 A relação das inscrições aptas a realizar a matrícula até o limite de 94.500 para o Curso 

““Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios Nacionais”  e demais informações 

sobre o presente Chamamento Público serão divulgados no site www.slmandic.edu.br. 

5.2 Não serão fornecidas informações que já constem dos Editais ou fora dos prazos 

previstos nesses Editais.  

 

6 DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS 

6.1. O(A) candidato(a) poderá recorrer dos resultados, em até 24 (vinte e quatro) horas a 

contar do horário de sua divulgação (ANEXO I), exclusivamente por meio eletrônico, para o 

endereço imunizasus@slmandic.edu.br, conforme modelo de Recurso constante no ANEXO 

III. 

6.2. O Recurso deverá ser elaborado no corpo do e-mail, não necessitando envio de carta 

como anexo.  

6.3. Somente serão analisados os Recursos fundamentados e interpostos dentro do prazo 

e pelo meio estipulado neste Edital. 

6.4. Não será aceita documentação adicional para fundamentação do Recurso.  

6.5. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de Recurso ou Recursos fora do 

prazo estabelecido neste Edital. 

6.6.  Os Recursos serão julgados pela Comissão do Processo Seletivo. 

6.7. A divulgação do resultado da análise de Recurso será realizada conforme cronograma 

contido no ANEXO I. 

6.8. O julgamento pela Comissão do Chamamento Público é irrecorrível, salvo em caso de 

inobservância das normas contidas neste Edital. 

 

7 DA CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA 

7.1 Serão chamados para realização da matrícula o(a)s 94.500 (noventa e quatro mil e 

quinhentos) primeiro(a)s inscrito(a)s que preencherem os requisitos descritos no item 3. 

7.2 O(A) candidato(a) aprovado(a) e convocado(a) deverá firmar Termo de Matrícula de Aluno 
com a Faculdade São Leopoldo Mandic, que será disponibilizado por meio eletrônico no 
momento da realização do cadastro de acesso para as aulas e terá vigência durante o prazo de 
realização do Curso “Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios Nacionais”. 
7.3 O Termo de Matrícula poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por solicitação do(a) 

Aluno(a) ou pela Faculdade São Leopoldo Mandic em caso de descumprimento das condições 

estabelecidas no referido termo. 
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8 DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

8.3 As atividades do curso se iniciarão em 05/03/2021. 

 

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 Será eliminado do Chamamento Público, declarando-se nulos todos os atos decorrentes 

de sua inscrição, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o(a) candidato(a) que, em 

qualquer tempo: 

9.1.1 Cometer falsidade ideológica com prova documental; 

9.1.2 Utilizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio 

eletrônico, estatístico, visual ou grafológico; 

9.1.3 Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital; 

9.1.4 Dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa 

envolvida no Chamamento Público. 

9.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral de Pós-Graduação e Pesquisa da 

Faculdade São Leopoldo Mandic. 

9.3 Os prazos para inscrição serão automaticamente prorrogados caso ocorram problemas 

de ordem técnica e/ou operacional que comprometam as funcionalidades sistêmicas ou gerem 

indisponibilidade de serviços para acesso ao sistema de inscrições durante o prazo estipulado 

neste Edital. 

9.4 Não serão fornecidos a terceiros informações e documentos pessoais de candidatos(as), 

atenção ao disposto no artigo 31, da Lei nº 12.527/2011.  

9.5 Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei Nº 13.709/18, a 

proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 

digitais, se dará da seguinte forma: a) a participação no Chamamento Público significa o 

consentimento do(a) candidato(a) com o tratamento dos dados pessoais disponibilizados, nos 

limites e em observância aos termos do Edital; b)   Os dados coletados por meio deste 

Chamamento Público só poderão ser utilizados  dentro dos limites e finalidades especificados 

neste Edital (inscrição para realização do curso “Fortalecimento das Ações de Imunizações nos 

Territórios Municipais” – modalidade “Aperfeiçoamento”), e em hipótese alguma poderão ser 

compartilhados ou utilizados para outros fins; c) os sistemas de titularidade do CONASEMS, que 

servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um conjunto de 

premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de 

Informação e Comunicação no Governo Federal; d) os dados obtidos em razão desse 

Chamamento Público serão armazenados em um banco de dados seguro, mantido em território 

nacional, preferencialmente na estrutura do próprio CONASEMS, observadas as exigências da 

Lei nº 13.709/18, sendo vedado o compartilhamento desses dados com terceiros não 

relacionados ao Chamamento; (e) encerrada a vigência do Chamamento Público ou do Curso 

“Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios Municipais” na modalidade 

“Aperfeiçoamento” ou ainda, não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, 

sejam eles sensíveis ou não, a SLMANDIC e o CONASEMS providenciarão seu descarte de forma 

segura. 

 

 



 
9.6 Para todos os fins previstos neste Edital, o CONASEMS é a figura qualificada como 

controlador de dados pessoais, ao passo que a SLMANDIC atua como operadora de dados 

pessoais. Os conceitos aqui previstos são aqueles delineados no artigo 5º da Lei nº 13.709/2018 

(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). 

9.7 O(s) “Encarregado(s) de dados” ou “Data Protection Officer - DPO”, respectivamente da 

SLMANDIC e do CONASEMS manterão contato formal com o(a) titular dos dados pessoais na 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, 

para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das 

autoridades competentes. 

9.8 O exercício dos direitos do titular de dados previstos na LGPD poderá ser exercido por 

meio do canal imunizasus@slmandic.edu.br. A revogação do consentimento, direito garantido 

no artigo 8º, §5º e no artigo 18, IX, ambos da LGPD, implica na exclusão do(a) candidato(a) do 

Chamamento Público. No caso de candidato(a) cuja inscrição venha a ser homologada, eventual 

revogação de consentimento no decorrer do curso implica em sua exclusão do curso, em razão 

da impossibilidade de dar seguimento ao processo de capacitação sem o tratamento de dados 

pessoais do(a) aluno(a). 

 

Campinas, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Dr. Marcelo Henrique Napimoga 

Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa 
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ANEXO I 

Edital SLM/DIR ACAD/DIR PG/002/2021 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA O CURSO “FORTALECIMENTO DAS 

AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NOS TERRITÓRIOS MUNICIPAIS” 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE INSCRIÇÕES 

 

Publicação do Edital 11/02/2021 

Período de inscrições Das 21h00 horas do dia 11/02/2021 até as 
23h59 do dia 28/02/2021 

Divulgação da homologação das inscrições 03/03/2021 

Período de interposição de recurso contra 
o indeferimento da inscrição 

Em até 24h após a divulgação da 
homologação das inscrições 

Resultado da interposição de recurso 
contra o indeferimento de inscrição e 
divulgação do resultado final 

 
04/03/2021 

 
Observação: As datas constantes neste cronograma constituem mera previsão, 

sendo que a Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Faculdade São Leopoldo 

Mandic poderá, a qualquer tempo, realizar alterações neste cronograma e informá-

las através de publicações na página do Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO II 

Edital SLM/DIR ACAD/DIR PG/002/2021 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA O CURSO “FORTALECIMENTO DAS 

AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NOS TERRITÓRIOS MUNICIPAIS” 

MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

(Nome da instituição em papel timbrado) 

 

 

Eu, ________________________________________________(nome), 

__________________(especificar cargo), DECLARO, sob as penas da Lei, para fins de 

comprovação de atuação profissional no Chamamento Público para Inscrições realizado 

pela Faculdade São Leopoldo Mandic – Edital nº (002)/2021 – para o Curso 

“Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios Municipais” na modalidade 

“Aperfeiçoamento”, realizado no âmbito do Projeto ImunizaSUS, oriundo de convênio 

firmado entre o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) 

e o Ministério da Saúde (MS), que o Sr.(a) 

____________________________________________________________, 

R.G.______________________, expedido por________________, inscrito no CPF sob 

o nº__________________________, exerce o cargo de: 

_____________________________________________________ (nome do cargo que 

ocupa), atuando em ____________________________________________________ 

(especificar se a atuação do profissional se dá em sala de vacina e/ou Unidade Básica de 

Saúde e/ou Centros de Referência em Imunobiológicos – CRIEs e/ou gestão municipal 

da Atenção Básica ou Vigilância em Saúde).  

 

_________________________, _____ de ____ de 2021. 

(local e data) 

____________________________________________________ 

(Assinatura e carimbo contendo cargo do(a) Declarante) 

 

OBSERVAÇÃO: Não serão aceitas Declarações relativas a mais de um(a) candidato(a) no 

mesmo documento. 

 

 

  



ANEXO III 

EDITAL nº 002/2021 PARA CHAMAMENTO PARA O CURSO 

“FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NOS TERRITÓRIOS 

MUNICIPAIS” 

 

MODELO DE RECURSO  

 

 

 

 

Eu,   (nome), inscrito no CPF sob o 

nº _________________________, portador da Carteira de Identidade (RG) 

nº:_____  ,      Telefone: (      ) 

__________, e-mail ___________________________, em conformidade com o 

Edital nº 002/2021 para Chamamento Público para inscrição para o Curso 

“Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios Municipais” no âmbito 

do Projeto ImunizaSUS, venho interpor recurso pelos motivos abaixo descritos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestes termos, peço deferimento, 

 

______________,   de  de 2021. 
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