Conselho Nacional de Justiça
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário

EDITAL nº 002/CEAJUD/2012
Processo Seletivo para Bolsa de Estudo de Pós-Graduação

O CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO – CEAJUD, no uso das atribuições do artigo 2º da Resolução nº 111, de 6 de
abril de 2010, publicada no Diário de Justiça eletrônico nº 63/2010, em 09/04/2010, pág. 8-9,
torna pública a seleção de bolsa de estudo para curso de pós-graduação.

1. DA FINALIDADE
1.1 O objetivo deste edital é a seleção de servidores que atuam na área de execução penal
para participar do I Curso de Especialização em Gestão em Saúde no Sistema Prisional,
oferecido pelo Ministério da Justiça em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz.

2. DO OBJETIVO DO CURSO
2.1 São objetivos específicos da mencionada especialização:






Atuar na formação avançada dos servidores que são responsáveis pela gestão e
prestação de assistência em saúde no sistema prisional, atendendo às normas que
regem o sistema, em especial as Diretrizes para Educação em Serviços Penais, bem
como a Política Nacional para Educação em Saúde e as Normas Operacionais para
Recursos Humanos, do Sistema Único de Saúde (SUS);
Fornecer aos servidores e equipes de saúde vinculados aos sistemas prisionais
estaduais e às administrações do SUS sejam eles estaduais ou municipais,
conhecimentos teóricos e práticos, com vistas a capacitá-los para o planejamento, a
gestão e a prestação da assistência em saúde em atendimento às demandas do sistema
prisional nacional, no âmbito do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário
(PNSSP);
Promover estudos interdisciplinares de forma crítica e propositiva, sobre a execução
penal, direitos humanos e saúde coletiva, notadamente a aplicabilidade do SUS em
contextos penais, em âmbito local, Estadual, Distrital e Federal;



Criar condições institucionais e pedagógicas adequadas para a melhoria e continuidade
da presente proposta, possibilitando a sua consolidação enquanto estratégia para
fortalecimento da PNSSP.

2.2 O curso será oferecido na modalidade de Educação a Distância (EaD). Com carga horária
de 360 horas/aula, a especialização contará com certificação reconhecida pelo MEC e
chancelada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 Somente poderão se inscrever os servidores públicos federais e estaduais pertencentes ao
quadro do Poder Judiciário, que atuem com execução penal e atendam aos requisitos
estabelecidos por este edital.
3.2 Os interessados devem, necessariamente, trabalhar na área de execução penal.

4. DAS VAGAS
4.1 O Conselho Nacional de Justiça tem direito a indicar 03 (três) servidores para participar do
Curso de Especialização em Gestão em Saúde no Sistema Prisional.
4.2 As vagão serão preenchidas atendendo aos critérios de recebimento das inscrições,
observada a qualificação e experiência profissional do candidato e distribuição geográfica das
vagas.

5. DA INSCRIÇÃO
5.1 A inscrição só poderá ser realizada mediante acesso ao Portal de Educação a Distância do
CNJ (http://www.cnj.jus.br/eadcnj/inscricao2.php ). Nesse sistema, o servidor deverá preencher
a ficha de inscrição e enviar a documentação necessária para o e-mail ceajud@cnj.jus.br, com
o título “Seleção – Bolsa de Estudo”.
5.2 Servidores que apresentarem ficha de inscrição com dados inverídicos serão
desclassificados e responsabilizados nos termos do artigo 299 do Código Penal.
5.4 Servidores que não apresentarem cópias dos documentos que comprovem as informações
prestadas terão tais informações desconsideradas.
5.5 Serão desconsiderados documentos incompletos, incorretos ou ilegíveis.
5.6 A comprovação das informações prestadas é de inteira responsabilidade do servidor.
5.7 O processo de inscrição compreende:
- Preenchimento do formulário online (www.cnj.jus.br/eadcnj);
- Envio da documentação comprobatória das informações prestadas (ceajud@cnj.jus.br);

6. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
6.1 O servidor deverá apresentar a seguinte documentação:










Duas fotos 3 x 4;
Cópia autenticada do Diploma de Conclusão de curso de graduação e histórico escolar;
Cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF;
Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou justificativa da
ausência;
Cópia do certificado de reservista ou de estar prestando serviço militar (candidatos do
sexto masculino);
Curriculum Vitae atualizado e comprovado com declarações, certificados ou outros
documentos que legitimem as informações prestadas (Anexo I);
Declaração Pessoal de Vínculo Funcional (Anexo II) ou Declaração Pessoal de Vínculo
com a Equipe Habilitada no Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional, nos casos
em que a vaga seja destinada com este critério (Anexo III);
Declaração Pessoal de Disponibilidade e Habilidade (Anexo IV).

6.2 Os documentos devem ser escaneados e remetidos para o e-mail ceajud@cnj.jus.br e,
posteriormente, em cópia autenticada, quando o caso requerer, pelos Correios para o endereço
“SEPN 514 - Lote 07 - Bloco B - Sala CEAJUD – CEP: 70.760-542 – Brasília-DF” em nome do
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário.
7. CRONOGRAMA
Divulgação do Edital

16/11/2012

Prazo para recebimento das inscrições e

16/11/2012 a 06/12/2012

documentação comprobatória
Análise da documentação

A partir de 07/12/2012

Divulgação da lista de inscritos – 1ª chamada

Até 31/12/2012

Previsão de início das aulas

Fevereiro de 2013

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 O processo seletivo está sendo organização pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento
de Servidores do Poder Judiciário em parceria com o Departamento de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas do CNJ.

8.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo CEAJUD.
8.3 Este edital entra em vigor nessa data.

Brasília, 19 de novembro de 2012.

CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO

ANEXO I
Curriculum Vitae
Nome completo
Tel.: (xx) xxxx-xxxx (cel.) / xxxx-xxxx (res.)
E-mail: (Campo obrigatório para a efetivação da inscrição)
Endereço residencial completo (Bairro, Cep, etc.)

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Citar o nome do curso, nome da Instituição formadora, ano de conclusão, cidade e estado da formação.
PÓS-GRADUAÇÃO
Citar o nome do curso, nome da Instituição formadora, ano de conclusão, cidade e estado da formação. IDIOMAS
Informar qual idioma, nome da Instituição formadora, ano de conclusão, cidade e estado da formação. CURSOS REALIZADOS
Citar os três principais cursos do qual participou, a Instituição formadora, cidade e estado da formação e a data de realização.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Citar os últimos 03 (três) locais de trabalho, do mais recente para o mais antigo, sendo que no mais recente mencionar o atual
vínculo empregatício efetivo (Órgão), fazendo um breve relato das atividades desempenhadas, o cargo ou função exercido, período de
permanência, estado e cidade da lotação. Se for integrante de Equipe de Saúde Prisional, destacar desde quando faz parte da referida
equipe.
PUBLICAÇÃO
Citar eventuais publicações editadas, de qualquer natureza, de sua autoria (livros, artigos, papers etc) em número de 5 (cinco) no
máximo.

Cidade -Estado, dia/mês e ano.

ANEXO II
DECLARAÇÃO PESSOAL DE VÍNCULO FUNCIONAL

Declaro

para

os

devidos

fins,

que

eu

__________________________________________ , matrícula sou Servidor
Efetivo (concursado) ou ocupante de cargo comissionado ou, ainda, exerço
função gratificada no Órgão, não sendo, portanto, profissional terceirizado, cargo
que me confere a possibilidade para participar do I Curso de Especialização em
Gestão em Saúde Prisional, na modalidade a distância.

Cidade-Estado, dia/mês e ano

Atenciosamente,

(Assinatura do Candidato)

ANEXO III
DECLARAÇÃO PESSOAL DE VÍNCULO COM A EQUIPE HABILITADA NO PLANO NACIONAL DE
SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL

Declaro

para

os

devidos

fins

que,

eu

_________________________________________________________________, matrícula
_____________________, possuo vínculo com a equipe habilitada ao Plano Nacional de
Saúde no Sistema Prisional, pertencente à Equipe _________ ,

cargo

que

me

confere a possibilidade para participar do I Curso de Especialização em Gestão em Saúde
Prisional, na modalidade a distância.

Cidade-Estado, dia/mês e ano

Atenciosamente,

(Assinatura do Candidato)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E HABILIDADE

Declaro para os devidos fins, que eu _______________________________________________
_____________
_, matrícula ________________, possuo disponibilidade para realizar as
atividades a distância com carga horária estimada em 20 horas semanais, bem como possuo
habilidade e facilidade de acesso ao uso de computadores e recursos de conectividade, o que
me confere a possibilidade para participar do I Curso de Especialização em Gestão em Saúde
Prisional, na modalidade a distância.

Cidade-Estado, dia/mês e ano Atenciosamente,

(Assinatura do Candidato)

