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Edital FICSAE 01/2020 

Abertura do Processo Seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 

Enfermagem– Edital CAPES/COFEN 

Área de concentração: Práticas Profissionais em Saúde e Enfermagem 

O colegiado do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Enfermagem, da Faculdade Israelita de 

Ciências da Saúde Albert Einstein (FICSAE), torna publico aos interessados que, nos termos do Regimento de Pós-

Graduação da FICSAE, estarão abertas inscrições no período de    de agosto a    de setembro de 2020 para o 

preenchimento de vagas destinadas ao Curso de Mestrado Profissional (MP) em Enfermagem. O referido Programa, 

em funcionamento desde 2014, tem como área de concentração Práticas Profissionais em Saúde e Enfermagem. O 

início das aulas para os alunos aprovados deste edital está previsto para           .  Os alunos aprovados estarão 

isentos das taxas de matrícula e mensalidade e serão contemplados com recursos do Edital COFEN-      Acordo 

CAPES/COFEN. 

   Apresentação: 

1.1. O Mestrado Profissional destina-se a qualificação continuada, em nível de pós-graduação stricto sensu, de 

enfermeiras (os) com experiência na prática profissional em diversos espaços da produção do cuidado em saúde. Em 

atendimento ao Edital COFEN-      Acordo CAPES/COFEN, ao qual o presente edital está vinculado, as pesquisas 

cientificas e tecnológicas que serão desenvolvidas no referido Programa terão como foco as competências de prática 

avançada nas consultas de enfermagem na Atenção Primária. Os candidatos aprovados terão isenção na 

mensalidade e usufruirão de auxílio financeiro para o desenvolvimento do Projeto. Os formados no Programa terão a 

titulação de Mestre em Enfermagem.  

     Público-alvo: enfermeiras (os), preferencialmente com experiência no âmbito da Atenção Primária. 

2. Objetivos do Programa 

    Possibilitar ao graduado condições para desenvolver estudos que demonstrem o domínio dos instrumentos 

conceituais e metodológicos na Enfermagem 

    Qualificar para a docência em nível superior 

    Formar profissionais capazes de atuar de modo estratégico em sistemas de saúde e organizações públicas e 

privadas, incorporando um referencial de análise crítica nos âmbitos assistencial e educacional 

    Fortalecer o conceito de educação em saúde e enfermagem por meio de discussões e reflexões a respeito das 

práticas educacionais, no domínio da educação continuada e permanente em saúde 

    Contribuir para melhorar a eficácia e a efetividade das instituições de saúde públicas e privadas, por meio da 

solução de problemas e da geração de inovações. 
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   Área de Concentração 

Práticas Profissionais em Saúde e Enfermagem 

4. Linhas de Pesquisa 

O Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Enfermagem é composto por duas linhas de pesquisa: 

Cuidar em Saúde e Enfermagem e Educação em Saúde e Enfermagem. Os projetos de pesquisa desse edital estão 

vinculados à linha de pesquisa Cuidar em Saúde e Enfermagem, que compreende os temas relacionados às 

diferentes dimensões do cuidado e os espaços de sua realização: análise, utilização e validação de processos e 

modelos assistenciais, tratamento e reabilitação da saúde da criança, do adolescente e do adulto bem como as 

interações sociais e familiares. Abrange também temáticas relacionadas à produção, uso e avaliação de recursos 

tecnológicos. 

7. Os alunos selecionados serão beneficiados com recursos financeiros destinados à despesa de custeio para o 

desenvolvimento do Projeto. O presente edital não prevê que o aluno receba uma bolsa CAPES/COFEN, não tendo 

valor a ser pago e nem a ser recebido.  

8. Vagas 

Serão oferecidas 03 vagas. 

   Inscrições 

9.1. As inscrições serão realizadas no período de    de agosto a    de setembro de 2020. O candidato deverá 

preencher o requerimento de inscrição disponível no site do Mestrado Profissional em Enfermagem, enviar carta de 

apresentação e o currículo Lattes. Em seguida, o candidato deverá emitir o boleto bancário online, disponível no site 

do Mestrado Profissional e paga-lo em qualquer agencia bancaria, até às 23h59 do dia    de setembro.  

9.2. O valor da taxa de inscrição é de R$       (oitenta reais). 

Importante: as inscrições dos candidatos somente serão efetivadas após o envio do requerimento de inscrição, carta 

de apresentação, currículo Lattes e pagamento da taxa. 

10. Procedimentos de Seleção 

10.1. PRIMEIRA FASE - ELIMINATORIA 

a) Avaliação do Currículo Lattes; 
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b) Carta de Apresentação contendo dados pessoais, profissionais e motivação para o ingresso no Programa e o 

desenvolvimento do projeto “Competências de prática avançada na gestão do cuidado nas consultas de enfermagem 

da atenção básica: diagnóstico situacional e proposta de capacitação”    

c) O resultado dos aprovados para a entrevista será enviado via e-mail em 23/09 e haverá a indicação de data e 

horário para entrevista. 

10.2. SEGUNDA FASE - CLASSIFICATORIA 

Os candidatos habilitados na primeira fase deverão realizar entrevista que acontecerá na modalidade online por 

meio do Zoom Meeting. Os horários e datas serão enviados por e-mail previamente que poderá ocorrer entre os dias 

29/09 e 30/09. 

    . Proficiência em língua estrangeira 

1. A proficiência em língua inglesa será comprovada após realização da prova online (escrita) que será realizada em 

       

  . Resultado Final 

A nota final será atribuída a partir da realização de todas as etapas no processo seletivo. 

O resultado final será divulgado em    de outubro de 2020 a partir das 17h na página do site do Mestrado 

Profissional (www.einstein.br/mestrado). 

 

  . Matrícula 

A matrícula deverá ser efetuada online (via e-mail) com a secretária do Mestrado Profissional em    de outubro além 

do envio posterior dos documentos autenticados via Sedex para o endereço: 

 

 

Secretaria Mestrado Profissional 

A/C Caroline Costa Borges 

Avenida Professor Francisco Morato, 4293 – Vila Sônia – São Paulo SP CEP: 05521-     

    . Digitalizado por e-mail  

a) Cédula de identidade (RG) ou Registro Nacional para Estrangeiros (RNE) 

b) Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) 

http://www.einstein.br/mestrado
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c) Certidão de nascimento ou casamento 

d) Prova de quitação com o serviço militar, somente para brasileiros natos ou naturalizados do sexo masculino 

e) Título de Eleitor, somente para brasileiros natos ou naturalizados 

f) Diploma(s) e Histórico(s) Escolar(es) dos Cursos de Graduação e Licenciatura Plena (este último, se pertinente), 

obtido em Curso oficialmente reconhecido e devidamente registrado. 

g) Comprovante de residência 

h) 2 fotos 3x4 (atualizada) 

  . Disposições Finais 

  .1 A Comissão Coordenadora do Mestrado Profissional não se obriga a preencher a totalidade ofertada das vagas. 

     Não serão aceitos pedidos de revisão de prova. 

  .3 Nenhum resultado será fornecido por telefone. 

     É de inteira responsabilidade do candidato, o atendimento dos requisitos constantes neste edital e a veracidade 

das informações prestadas para o processo seletivo. 

     Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Programa de Mestrado 

Profissional. 

 


