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1. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA 
INTEGRAREM O CADASTRO DE INSTRUTOR, 

ASSESSOR TÉCNICO, ASSESSOR PEDAGÓGICO 

Descrição 
 

A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) credencia 

profissionais por meio do Edital para integrarem o Cadastro de Instrutor, Assessor Técnico e 

Assessor Pedagógico para a execução das atividades de cursos de aperfeiçoamento, 

técnico, graduação, extensão e pós-graduação nas áreas de conhecimento dos eixos 

estratégicos: 

 Gestão em Saúde; 

 Desenvolvimento de Ações em Atenção Primária a Saúde  

 Saúde Mental;  

 Vigilância em saúde; 

 Educação em saúde 

 Saúde bucal; 

 Trabalho em grupo 

 Tanatologia 

 Assistência a saúde 

 Assistência Especializada 

 

Requisitos, formas de ingresso, documentações e outras 
informações: 
 
 As principais informações estão listadas abaixo: 

Público alvo: Pessoas físicas, operando nos termos da legislação vigente, cujo ramo de 

atuação esteja em consonância com o objetivo do credenciamento. 

Forma de ingresso e vagas: Credenciamento junto à Coordenação dee Processos 

Seletivos-CPS/FEPECS. 

Duração: O credenciamento poderá ser realizado a qualquer tempo, podendo ser 

prorrogado. 

Remuneração:  O contratado receberá remuneração de acordo com a Tabela de Valores 

praticados pela Secretaria de Gestão Administrativa, conforme Portaria nº 74, de 22 de abril 

de 2003 e Portaria nº 211, de 22 de dezembro de 2010.  

Local: Unidade Asa Norte. SMHN Quadra 03, Conjunto “A”, Bloco 01 – Edifício FEPECS. 



 

Asa Norte – Brasília/DF. CEP 70.710-907 

Telefone: (61) 2017-1145 (Ramal 6842) 

2. AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE  

Descrição do serviço 
 

As ações de educação permanente são oferecidas pela Escola de Aperfeiçoamento 

do Sistema Único de Saúde (EAPSUS), que é mantida pela Fundação de Ensino e 

Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do 

Distrito Federal (SES/DF). 

 

As inscrições poderão ser abertas a todos os profissionais de saúde/comunidade em 

algumas das modalidades ofertadas pela Escola: presencial, híbrida ou em EAD – 

Educação à distância na Plataforma Moodle: 

http://www.fepecs.edu.br/eadeapsus/login/index.php 

Requisitos  

Profissionais de saúde e/ou comunidade. 

 

Formas de prestação do serviço e outras orientações necessárias: 

Local: Endereço EAPSUS/FEPECS - SMHN Qd. 03, conjunto A bloco 1 Ed. 

FEPECS/Brasília- DF, CEP: 70710-907  

Site: http://www.eapsus.fepecs.edu.br  

E-mail: eapsus@fepecs.edu.br  

Telefone: (61) 2017-1145 (Ramal 6852)  

Canal YouTube® EAPSUS: https://www.youtube.com/channel/UCZz8h3HNN4j-
XlMzhHX65bQ 

Plataforma Moodle: http://www.fepecs.edu.br/eadeapsus/login/index.php 

 

3. TREINAMENTO EM SERVIÇO 

Descrição 
 

O Treinamento em Serviço é uma ação de educação em serviço que fica disponível 

o ano todo, não acontecendo por edital ou por demanda do serviço, e sim, em atendimento 

ao interesse dos profissionais de saúde. 

A Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (EAPSUS) é 

a responsável pela gestão do Treinamento em Serviço na SES/DF, que é disponibilizado 



 

para profissionais de saúde, servidores públicos ou não, em conformidade com a Portaria nº 

126 de 25 de julho de 2016 (DODF nº 143, de 27.07.2016), alterada pela Portaria Nº 625 de 

07 de agosto de 2019. 

 

Requisitos  

O serviço é oferecido aos profissionais de saúde de nível técnico ou superior, 

pertencentes ou não, ao quadro de pessoal da SES/DF, que estão interessados em rever, 

complementar ou aperfeiçoar suas práticas profissionais, em interação com outros 

profissionais da área. 

 

Formas de prestação do serviço:  

Para solicitar o Treinamento em Serviço o interessado (a) deve: 

1. Identificar a Unidade de Saúde e o Serviço em que deseja realizar o Treinamento; 

2. Dirigir-se ao Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) da Unidade de 

interesse em realizar o Treinamento, para orientações quanto à disponibilidade do 

setor/cenário e do supervisor(a) em receber o treinando. 

Contatos dos NEPS:  

http://www.eapsus.fepecs.edu.br/arquivos/ListaContatoNEPS-

AtualizacaoFEV2021.pdf  

3. Só após confirmação da disponibilidade do setor/cenário e do supervisor(a), o 

interessado deve providenciar documentação para solicitação do Treinamento. 

A listagem da documentação está disponível em:  

http://www.eapsus.fepecs.edu.br/index.php/treinamento-em-

servico/formularios 

 

Documentação e outras informações necessárias 

Documentação necessária: A relação de documentos necessários e o Requerimento de 

Treinamento em Serviço poderão ser acessados na página da EAPSUS/FEPECS, no 

endereço eletrônico: http://www.eapsus.fepecs.edu.br/index.php/treinamento-em-

servico/formularios ou pelo e-mail: treinamento.eapsus@fepecs.edu.br  

Local: As ações educativas são desenvolvidas nas Unidades administrativas e de Saúde, 

bem como entidades vinculadas à SES/DF. 



 

Modalidade do Treinamento em Serviço: Educação continuada presencial.  

Carga Horária: O Treinamento em Serviço deverá ter duração mínima de 30 horas e 

máxima 180 horas, no período de até 6 meses.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 SERVIÇOS PARA O ESTUDANTE 
 

1.  ATIVIDADES PRÁTICAS CURRICULARES  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ATIVIDADES PRÁTICAS CURRICULARES 

Descrição do serviço 
 

O serviço é oferecido para estudantes regularmente matriculados nos cursos 

técnicos e de graduação de instituições de ensino públicas e privadas sediadas no 

Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 

Entorno (RIDE) e conveniadas com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal - SES-DF. 

 A Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (EAPSUS), por meio 

da Gerência de Integração Ensino-Serviço (GIES), é a responsável por gerenciar as 

atividades práticas curriculares (Estágio Curricular e Atividades Práticas 

Supervisionadas) de estudantes de cursos de graduação e de ensino técnico de 

Instituições de Ensino Conveniadas, com vistas ao fortalecimento da integração ensino 

e serviço no Sistema Único de Saúde – SUS/DF. 

 

Requisitos  

Para acesso ao serviço você deve verificar o disposto na Portaria Nº 399, de 17 

de Julho de 2020, que regulamenta a execução das atividades práticas curriculares 

desenvolvidas nas estruturas orgânicas da SES-DF e entidades vinculadas, por 

estudantes de cursos técnicos e de graduação da área da saúde de instituições de 

ensino públicas e privadas conveniadas, sediadas no Distrito Federal e na RIDE. 

 

Documentos, Formas de prestação do serviço e outras 
informações necessárias 

A Instituição de Ensino com interesse em formalizar convênio para 

encaminhamento de estudantes aos campos de prática da SES/DF deve seguir as 

orientações dispostas na Portaria Nº 399, de 17 de Julho de 2020. Para acesso à 

Portaria, Clique: http://www.eapsus.fepecs.edu.br/index.php/atividades-praticas-

curriculares/legislacao-vigente)   

Outras informações: 

Local: EAPSUS/FEPECS – Endereço: SMHN Qd. 03, conjunto A bloco 1 Ed. 

FEPECS/Brasília- DF, CEP: 70710-907  

Site: http://www.eapsus.fepecs.edu.br 

http://www.eapsus.fepecs.edu.br/index.php/atividades-praticas-curriculares 

E-mail: gies.eapsus@fepecs.edu.br. Telefone: (61) 2017-1145 (Ramal 6850) 



 

 

 

SERVIÇOS PARA OS SERVIDORES 
 

1.  AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE   

2.  TREINAMENTO EM SERVIÇO  

3.  CREDENCIAMENTO  DE  PROFISSIONAIS  PARA  INTEGRAREM  O  CADASTRO  DE  INSTRUTOR, 

ASSESSOR TÉCNICO, ASSESSOR PEDAGÓGICO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

Descrição do serviço 
 

As ações de educação permanente em saúde são oferecidas pela Escola de 

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (EAPSUS), que é mantida pela Fundação de 

Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), vinculada à Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal (SES/DF). 

O serviço funciona através da indicação de servidores de acordo com a demanda da 

SES/DF, em consonância ao Plano Distrital de Educação Permanente, nas seguintes linhas 

de ação: 

 Atenção Primária à Saúde; 

 Vigilância em Saúde;  

 Urgência e Emergência; 

 Controle Social e Gestão. 

 

 Os cursos ofertados pela Escola podem ser nas seguintes modalidades: presencial, 

híbrida, Educação à distância (Ead) pela Plataforma Moodle da Eapsus ou pela Plataforma 

Youtube® da Eapsus. A tabela 1 apresenta algumas das ações educativas permanentes 

oferecidas pela Escola. 

As inscrições poderão ser abertas aos demais profissionais de 

saúde/comunidade em algumas modalidades ofertadas pela Escola, presencial e em 

EAD– Educação à distância, pela Plataforma Moodle. 

Abaixo, alguns exemplos de ações educativas ofertadas pela EAPSUS: 
 

Ação Educativa Carga Horária 

* Educação  em ATOSS -Práticas  Integrativas em Saúde – Tai Chi 
Chuan 

56h 

Atualização dos Profissionais de Saúde do Programa de Controle do 
Tabagismo e outros Fatores de Risco de Câncer no Distrito Federal 

40h 

Oficina com Gestores 20h 

Curso de Tanatologia 60h 

Curso de Odontopediatria para Cirurgiões Dentistas da SES-DF 80h 
Oficina Curta de Monitoramento  eAvaliação – M&A 16h 
Atenção Integral à pessoa Idosa 8h 
Rastreamentoe fluxo da SES em neoplasias de colo de útero e mama 12h 
Curso de Emergência Obstétrica 8h 
Curso – Síndrome Coronariana Aguda 20h 

Curso para capacitação no Atendimento ao Acidente Vascular Cerebral 
–AVC 

8h 



 

Curso de Capacitação de Conselheiro 8h 

Treinamento e Capacitação para Inserção e manutenção de Cateter 
Central de Inserção Periférica PICC 

20h 

 

 

Requisitos  

Para acesso ao serviço é necessário ser servidor da SES/DF e Unidades 

Vinculadas. Demais profissionais de saúde e a comunidade possuem acesso no caso de 

eventos abertos ao público. 

 

Formas de prestação do serviço e outras orientações necessárias:   

Local: Endereço EAPSUS/FEPECS - SMHN Qd. 03, conjunto A bloco 1 Ed. 

FEPECS/Brasília- DF, CEP: 70710-907  

Site: http://www.eapsus.fepecs.edu.br  

E-mail: eapsus@fepecs.edu.br  

Telefone: (61) 2017-1145 (Ramal 6850/6851/6852)  

Canal YouTube® EAPSUS: 

https://www.youtube.com/channel/UCZz8h3HNN4j-XlMzhHX65bQ 

 

Requisitos  

Para acesso ao serviço é necessário ser servidor da SES/DF e/ou Unidades 

Vinculadas. 

 

Formas de prestação do serviço e outras orientações necessárias:   

Local: Endereço EAPSUS/FEPECS - SMHN Qd. 03, conjunto A bloco 1 Ed. 

FEPECS/Brasília- DF, CEP: 70710-907  

Site: http://www.eapsus.fepecs.edu.br  

E-mail: eapsus@fepecs.edu.br  

Telefone: (61) 2017-1145 (Ramais 6850/6851/6852) 

Canal YouTube® EAPSUS: https://www.youtube.com/channel/UCZz8h3HNN4j-
XlMzhHX65bQ     
Plataforma Moodle: http://www.fepecs.edu.br/eadeapsus/login/index.php 

 

 

 



 

2. TREINAMENTO EM SERVIÇO 

Descrição 
 

O Treinamento em Serviço é uma ação de educação em serviço que fica disponível 

o ano todo, não acontecendo por edital ou por demanda do serviço, e sim, em atendimento 

ao interesse dos profissionais de saúde. 

A Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (EAPSUS) é 

a responsável pela gestão do Treinamento em Serviço na SES/DF, que é disponibilizado 

para profissionais de saúde, servidores públicos ou não, em conformidade com a Portaria nº 

126 de 25 de julho de 2016 (DODF nº 143, de 27.07.2016), alterada pela Portaria Nº 625 de 

07 de agosto de 2019. 

 

Requisitos  

O serviço é oferecido aos profissionais de saúde de nível técnico ou superior, 

pertencentes ou não, ao quadro de pessoal da SES/DF, que estão interessados em rever, 

complementar ou aperfeiçoar suas práticas profissionais, em interação com outros 

profissionais da área. 

 

Formas de prestação do serviço:  

Para solicitar o Treinamento em Serviço o interessado (a) deve: 

1. Identificar a Unidade de Saúde e o Serviço em que deseja realizar o Treinamento; 

2. Dirigir-se ao Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) da Unidade de 

interesse em realizar o Treinamento, para orientações quanto à disponibilidade do 

setor/cenário e do supervisor(a) em receber o treinando. 

Contatos dos NEPS:  

http://www.eapsus.fepecs.edu.br/arquivos/ListaContatoNEPS-

AtualizacaoFEV2021.pdf  

3. Só após confirmação da disponibilidade do setor/cenário e do supervisor(a), o 

interessado deve providenciar documentação para solicitação do Treinamento. 

A listagem da documentação está disponível em:  

http://www.eapsus.fepecs.edu.br/index.php/treinamento-em-

servico/formularios 



 

Documentação e outras informações necessárias 

Documentação necessária: A relação de documentos necessários e o Requerimento de 

Treinamento em Serviço poderão ser acessados na página da EAPSUS/FEPECS, no 

endereço eletrônico: http://www.eapsus.fepecs.edu.br/index.php/treinamento-em-

servico/formularios ou pelo e-mail: treinamento.eapsus@fepecs.edu.br  

Local: As ações educativas são desenvolvidas nas Unidades administrativas e de Saúde, 

bem como entidades vinculadas à SES/DF. 

Modalidade do Treinamento em Serviço: Educação continuada presencial.  

Carga Horária: O Treinamento em Serviço deverá ter duração mínima de 30 horas e 

máxima 180 horas, no período de até 6 meses.  

 

3. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA 
INTEGRAREM O CADASTRO DE 
INSTRUTOR, ASSESSOR TÉCNICO, 
ASSESSOR PEDAGÓGICO 

 
Descrição 
 

A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) credencia 

profissionais por meio do Edital para integrarem o Cadastro de Instrutor, Assessor Técnico e 

Assessor Pedagógico para a execução das atividades de cursos de aperfeiçoamento, 

técnico, graduação, extensão e pós-graduação nas áreas de conhecimento dos eixos 

estratégicos:  

 Gestão em Saúde; 

 Desenvolvimento de Ações em Atenção Primária a Saúde  

 Saúde Mental;  

 Vigilância em saúde; 

 Educação em saúde 

 Saúde bucal; 

 Trabalho em grupo 

 Tanatologia 

 Assistência a saúde 

 Assistência Especializada 

 

Requisitos, formas de ingresso, documentações e outras 
informações: 



 

 
 As principais informações estão listadas abaixo: 

Público alvo: Pessoas físicas, operando nos termos da legislação vigente, cujo ramo de 

atuação esteja em consonância com o objetivo do credenciamento. 

Forma de ingresso e vagas: Credenciamento junto à Coordenação de Processos 

Seletivos-CPS/FEPECS. 

Duração: O credenciamento poderá ser realizado a qualquer tempo, podendo ser 

prorrogado. 

Remuneração:  O contratado receberá remuneração de acordo com a Tabela de Valores 

praticados pela Secretaria de Gestão Administrativa, conforme Portaria nº 74, de 22 de abril 

de 2003 e Portaria nº 211, de 22 de dezembro de 2010.  

Local: Unidade Asa Norte. SMHN Quadra 03, Conjunto “A”, Bloco 01 – Edifício FEPECS. 

Asa Norte – Brasília/DF. CEP 70.710-907 

Telefone: (61) 2017-1145 (Ramal 6842) 

 

 

 


