
              

 

 
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU SOB FORMA DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO IFF - 2022 

 

 

EDITAL – 2ª RETIFICAÇÃO 

 

 A Coordenação de Educação do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e 

do Adolescente Fernandes Figueira – IFF da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, no uso de 

suas atribuições, torna pública a alteração do Edital do processo seletivo, em relação a 

prova de conhecimento, com vistas e correções no Edital. 

 

 As partes do edital do processo seletivo supracitado publicado passam a vigorar 

com a presente alteração a partir do dia 13/01/2022, considerando o conteúdo 

integralmente publicado nas páginas que se seguem. 

 

    Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Carla Trevisan Martins Ribeiro 

Zilton Farias Meira de Vasconcelos 

Coordenação de Educação – IFF/Fiocruz 

 

 

 

Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22.250-020 

Tel (0xx21) 2554-1714 

http://www.iff.fiocruz.br 
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ONDE-SE LÊ 
 

6. SELEÇÃO 
 

O processo seletivo constará de duas etapas, conforme descrito abaixo: 

 

(a) Etapa 1 – Prova Objetiva (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) – total: 90 
pontos 

(b) Etapa 2 – Análise de Currículo Presencial (CLASSIFICATÓRIA) – total: 10 pontos 
 

ENFERMAGEM 
 

A Etapa 1 (eliminatória e classificatória) consistirá de Prova Objetiva tipo 

Múltipla Escolha, com 25 (vinte e cinco) questões objetivas, todas com o 

mesmo valor (3,6 pontos), contendo 4 (quatro) alternativas de resposta, 

admitindo uma única alternativa como correta, valendo 90 pontos no total, 

versando sobre a área de conhecimento relacionada, cujas referências 

encontram-se, respectivamente, no item 10 (Referências Bibliográficas). 

 

MÉDICA 
 
 

A Etapa 1 (eliminatória e classificatória) consistirá de Prova Discursiva, com 9 

(nove) questões, valendo 90 pontos no total, versando sobre a área de 

conhecimento relacionada, cujas referências encontram-se, 

respectivamente, no item 10 (Referências Bibliográficas). A prova discursiva 

será realizada no dia, horário e local constantes no item 9 deste Edital 

(Calendário Geral). 

 

POLÍTICAS SOCIAIS E INTERSETORALIDADE – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA 

 
 

A Etapa 1 (eliminatória e classificatória) consistirá de Prova Discursiva, com 4 

(quatro) questões em que a/o candidata/o deve escolher 2 (duas)  para serem 

respondidas. As questões terão o mesmo valor (45 pontos), valendo 90 

pontos no total, versando sobre a área de conhecimento relacionada, cujas 

referências encontram-se, respectivamente, no item 10 (Referências 

Bibliográficas). 
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LEIA-SE 
 

6.    SELEÇÃO 

 
O processo seletivo constará de duas etapas, conforme descrito abaixo: 

 

             (a)  Etapa 1 – Prova Objetiva ou Discursiva (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) – 
total: 90 pontos 

             (b)     Etapa 2 – Análise de Currículo Presencial (CLASSIFICATÓRIA) – total: 10 pontos 

 

ENFERMAGEM 
 

A Etapa 1 (eliminatória e classificatória) consistirá de Prova Objetiva tipo 

Múltipla Escolha, com 25 (vinte e cinco) questões objetivas, todas com o 

mesmo valor (3,6 pontos), contendo 4 (quatro) alternativas de resposta, 

admitindo uma única alternativa como correta, valendo 90 pontos no total, 

versando sobre a área de conhecimento relacionada, cujas referências 

encontram-se, respectivamente, no item 10 (Referências Bibliográficas). 

 

MÉDICA 
 
 

A Etapa 1 (eliminatória e classificatória) consistirá de Prova Discursiva, com 9 

(nove) questões, valendo 90 pontos no total, versando sobre a área de 

conhecimento relacionada, cujas referências encontram-se, 

respectivamente, no item 10 (Referências Bibliográficas). A prova discursiva 

será realizada no dia, horário e local constantes no item 9 deste Edital 

(Calendário Geral). 

 

POLÍTICAS SOCIAIS E INTERSETORALIDADE – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA 

 
 

A Etapa 1 (eliminatória e classificatória) consistirá de Prova Discursiva, com 4 

(quatro) questões em que a/o candidata/o deve escolher 2 (duas)  para serem 

respondidas. As questões terão o mesmo valor (45 pontos), valendo 90 

pontos no total, versando sobre a área de conhecimento relacionada, cujas 

referências encontram-se, respectivamente, no item 10 (Referências 

Bibliográficas). 
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