
 

ADITIVO DE RETIFICAÇÃO 

CONTROLE DO AEDES AEGYPTI: TEORIA, HISTÓRIA, OBSTÁCULOS, NOVAS TECNOLOGIAS E DESAFIOS  
2017 

 
A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições, resolve retificar o ITEM 6.1.2 do edital do Curso  

Controle do Aedes aegypti: Teoria, História, Obstáculos, Novas Tecnologias e Desafios - 2017. 

 
Onde se lê: 

6.1.2 O formulário deverá ser impresso, assinado e encaminhado, via Correios por Sedex (vide item 13) 

ou pessoalmente, no Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e Qualificação Profissional, localizado na 

rua Leopoldo Bulhões, 1480, Manguinhos, edifício Joaquim Alberto Cardoso de Mello, 1º andar, sala 

105, juntamente com os itens listados abaixo:  

 
- Formulário Eletrônico de Inscrição assinado; 
 
- Carta de Intenção elaborada pelo candidato em papel formato A4. Esta narrativa tem por objetivo 
conhecer as experiências e expectativas profissionais do candidato;  
   
- Comprovação do vínculo Institucional (fotocópia do contracheque, contrato ou carteira de trabalho); 

- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. O boleto bancário referente à taxa de inscrição inclui 

a taxa de inscrição, no valor de R$30,00 (trinta reais) acrescido da taxa do BANCO para emissão do 

boleto mais impostos. O boleto bancário será gerado após finalizar o preenchimento do formulário 

eletrônico de inscrição disponível na Plataforma Sigaeps (www.sigaeps.fiocruz.br). Não será aceito 

comprovante de pagamento no formato “agendamento de pagamento”.  

Leia- se: 

6.1.2 O formulário deverá ser impresso, assinado e encaminhado, via Correios por Sedex (vide item 13) 

ou pessoalmente, no Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e Qualificação Profissional, localizado na 

rua Leopoldo Bulhões, 1480, Manguinhos, edifício Joaquim Alberto Cardoso de Mello, 1º andar, sala 

105, juntamente com os itens listados abaixo:  

 
- Formulário Eletrônico de Inscrição assinado; 
 
- Curriculum vitae  
 
- Carta de Intenção elaborada pelo candidato em papel formato A4. Esta narrativa tem por objetivo 
conhecer as experiências e expectativas profissionais do candidato;  
   
- Comprovação do vínculo Institucional (fotocópia do contracheque, contrato ou carteira de trabalho); 

- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. O boleto bancário referente à taxa de inscrição inclui 

a taxa de inscrição, no valor de R$30,00 (trinta reais) acrescido da taxa do BANCO para emissão do 

boleto mais impostos. O boleto bancário será gerado após finalizar o preenchimento do formulário 

eletrônico de inscrição disponível na Plataforma Sigaeps (www.sigaeps.fiocruz.br). Não será aceito 

comprovante de pagamento no formato “agendamento de pagamento”.  

                                                                                                                      Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2017                                                                                                                               
 

                                                Serviço de Gestão Acadêmica Lato Sensu e Qualificação Profissional  
 

 


