ESP-MG recebe mais de 6 mil inscrições para
o curso de ACS em EaD. Confira o Resultado.
02 de Setembro de 2019 , 15:19
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A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG) informa o resultado das
inscrições e candidatos selecionados para a realização do Curso Introdutório para Agente
Comunitário de Saúde, na modalidade Educação a Distância. Foram recebidas cerca de 6.300
inscrições com participação de mais de 550 municípios mineiros.
Devido ao grande número de candidatos inscritos, a Assessoria de Educação a Distância (AEaD),
responsável pela ação educacional, junto à Superintendência de Educação e Trabalho em
Saúde (SETS), disponibilizou mais 600 vagas, ampliando as 1.440 previstas inicialmente para o
total de 2.040 vagas.
Para fins de seleção foi considerada a ordem de chegada das inscrições válidas que atenderam aos
pré-requisitos: possuir experiência ou atuar como Agente Comunitário de Saúde; possuir
conhecimento básico na utilização de internet e trabalhar/residir no estado de Minas Gerais.
Resultado (Clique para acessar a lista):
Inscrições Válidas dentro do Número de Vagas - Candidatos Contemplados
Inscrições fora do Número de Vagas
Incrições Não Válidas - Não atenderam aos Pré-requisitos
O curso:
A o curso é destinado a profissionais que atuam ou possuem experiência como Agente Comunitário
de Saúde. As turmas serão formadas de acordo com a ordem de inscrições: serão 480 alunos em
setembro; 960 em outubro; e 600 alunos em novembro. Confira na listagem o período para o qual foi
selecionado.
O início das primeiras turmas está previsto para 09 de setembro e nos próximos dias os alunos
receberão e-mails com as informações para realização da atividade no ambiente virtual.
A AEaD informa que, em 2020, serão abertas novas vagas.
Mais informações: (31) 3291-4733 / 3275-1440 ou inscricaoeadespmg@gmail.com
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