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EDITAL 2019 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFECTOLOGIA PARA MÉDICOS ESTRANGEIROS 
Coordenação: Alberto dos Santos de Lemos – Médico Infectologista – CRM/RJ 52.71081-4 
Tipo de oferta: anual 
Turma: 2019 
Modalidade: especialização 

 
O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - INI, unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo 

Cruz torna públicos o calendário e as normas para a seleção de candidatos ao Curso de Especialização em 

Infectologia para médicos estrangeiros, do seu Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, da Escola de 

Governo Fiocruz-INI.  

 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2018 

I-Público Alvo e Vagas  

1. Público Alvo  

1.1. Médicos estrangeiros com interesse em desenvolver atividades relacionadas à Infectologia em seus 
países de origem. 

1.2. Não serão aceitas inscrições de médicos de nacionalidade brasileira, mesmo que graduados em 
instituições estrangeiras. 

1.3. O processo seletivo privilegiará, mas não garantirá vaga a candidatos oriundos de países integrantes da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), com 
índice de desenvolvimento humano menor que a média mundial de acordo com a Organização das Nações 
Unidas, e também da República do Haiti (ver apêndice A).  

2. Vagas  

2.1. Serão oferecidas 02 (duas) vagas. 

 

II- Proposta Pedagógica do Curso (PPC) 

3. Descrição do curso:  

O curso pretende especializar o aluno em Infectologia, o ramo da Medicina responsável por estudar e 
encontrar soluções para controlar e diagnosticar enfermidades transmissíveis por agentes biológicos 
específicos, ou seus produtos metabólicos, bem como prestar a assistência aos indivíduos acometidos por 
tais doenças. Sua aplicação decorre do raciocínio que integra fisiopatologia e o ambiente que cerca o 
paciente, sem estar preso a níveis de complexidade ou paradigmas anatômicos. O exercício da especialidade 
envolve o desafio da busca do agente etiológico e de seu controle, considerando características e 
determinantes da saúde de uma população, e ao mesmo tempo as características individuais dos pacientes 
que precisam de cuidado especializado. Ressalta-se o foco especial em doenças negligenciadas e de 
interesse estratégico para as sociedades. 

4.Objetivo Geral do Curso 

4.1 Formar médicos especialistas capazes de atuar nos campos de prevenção e controle, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, avaliação e formulação de políticas públicas na área da Infectologia, em seus 
países de origem. Deseja-se que o egresso possa utilizar os conhecimentos adquiridos para contribuir com a 
transformação da realidade sanitária em seu país. 

5. Objetivos Específicos do Curso: 

5.1. Espera-se que o aluno egresso do curso tenha as seguintes competências:  

 Conhecer o mais atual arsenal diagnóstico e terapêutico da área de Infectologia, e o uso dos recursos 

disponíveis na unidade visando o melhor para o paciente; 

 Aplicar o conhecimento a respeito do uso racional de antimicrobianos em sua prática; 
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 Conhecer as normas para prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência em saúde e 

atuar em comissões específicas para o controle do problema; 

 Acompanhar o atendimento de urgências e emergências, especialmente as de natureza infecciosa; 

 Conhecer a prescrição correta de vacinas e outros imunobiológicos para prevenção de doenças 

infecciosas; 

 Acompanhar e traçar planos diagnósticos e terapêuticos de casos clínicos em ambiente interno e 

ambulatorial, na área da Infectologia e suas interseções; 

 Conhecer o correto manuseio de equipamentos de assistência ventilatória e monitorização clínica 

de pacientes graves; 

 Identificar as causas e propor medidas de controle de epidemias, endemias, doenças infecciosas 

emergentes e reemergentes, estabelecendo planos para a proteção dos mais vulneráveis; 

 Conhecer as políticas brasileiras de promoção da saúde e prevenção de doenças, focando no campo 

de atuação do infectologista, e estabelecer paralelos com as políticas de seu país de origem, em 

todos os níveis de complexidade; 

 Conhecer os temas de saúde global e contribuir com o aprimoramento dos laços de cooperação 

internacional em saúde; 

 Avaliar os procedimentos administrativos adotados no INI e propor mudanças para a melhoria da 

atenção aos pacientes; 

 Atuar numa perspectiva multiprofissional, garantindo uma atenção integral e centrada no paciente; 

 Relacionar-se com a equipe de saúde, os pacientes e seus familiares, e a comunidade com harmonia 

e respeito, atuando dentro dos princípios éticos; 

 Participar de projetos de pesquisa, caso haja aptidão e interesse. 

 

6. Organização Curricular, Duração e Local de realização do Curso 

6.1. O curso tem carga horária total 5760 horas de horas, distribuídas em 3 anos, em regime de 40 horas 
semanais. 

6.2. As atividades teóricas complementam a formação e se dão no formato de seminários intensivos, 
abordando temas relevantes na área de Infectologia, e complementados com tópicos de Saúde Pública, 
Bioética e Fundamentos de Pesquisa Clínica. 

6.3. As práticas serão acompanhadas por profissionais preceptores e desenvolvidas em diversos setores do 
INI: centro de internação, ambulatórios, urgência/emergência, laboratórios de diagnóstico microbiológico, 
UTI e Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência em Saúde (CCIH).  

6.3.1. As Práticas consistirão nas seguintes atividades: 

 Assistência aos pacientes internados, portadores de doenças infecciosas e suas complicações; 

 Assistência aos pacientes internados que estejam em estado crítico, em Unidade de Terapia 

Intensiva; 

 Assistência ambulatorial aos portadores de HIV/aids; 

 Assistência ambulatorial aos portadores de doenças febris agudas; 

 Assistência ambulatorial aos portadores de tuberculose; 

 Assistência ambulatorial aos portadores de outras doenças infecciosas prevalentes no Brasil; 

 Prática em Laboratórios de Microbiologia Médica; 

 Prática de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde; 

 Prática de Parecer em Infectologia e auditoria de antibioticoterapia em ambiente hospitalar; 

 Prática de estratégias preventivas individuais e coletivas em Infectologia, incluindo Imunizações; 

 Apresentação a ações de vigilância em saúde e temas de saúde global. 

6.3.2. As atividades teóricas e as atividades práticas acontecerão no prédio da Vice Direção de Ensino ou 

nas dependências do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas ou da Fiocruz. 
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6.3.3. Eventualmente, o aluno poderá ser convidado a acompanhar atividades práticas em instituições com 
as quais o INI mantém acordos de cooperação, de modo que a formação possa ser a mais diversificada 
possível, sendo acompanhado de docentes do curso.  

 

7. Critérios de Avaliação e Aprovação: 

7.1. Os alunos serão avaliados por preceptores durante cada passagem do especializando em cada serviço 
no qual se dá o treinamento, garantindo um “feedback” contínuo ao longo de sua formação. Também haverá 
avaliações das atividades teóricas em intervalos variáveis de um a três meses. Ao fim de cada ano, o aluno 
que obtiver resultados de avaliações considerados insuficientes poderá ser desligado do curso, sem a emissão 
de certificados. O mesmo poderá ser aplicado nos casos de falta de assiduidade reiterada às atividades 
programadas pela Preceptoria e pela Coordenação do Curso; faltas graves de natureza ética; e não 
cumprimento do regulamento do curso, disponibilizado no momento da matrícula. 

7.2. Ao final do curso cada aluno deverá entregar o trabalho de conclusão do curso (TCC), por escrito, em 
português, e de acordo com os parâmetros exigidos no regulamento do curso.  

 

III. Processo Seletivo 

8. Período de Inscrição:  

8.1. Período de inscrição: 27 de agosto a 26 de outubro de 2018.  

8.2. Solicitamos a atenção dos candidatos para o seguimento de TODAS as etapas do processo seletivo. O 
não cumprimento de qualquer uma das etapas resultará em desclassificação. 

8.3. Todos os processos e informações a respeito da seleção serão realizados em língua portuguesa. 

8.4. As etapas a serem cumpridas pelo candidato são, nesta ordem: Inscrição (inscrição na Plataforma SIGA, 
Envio da documentação e Homologação (ver item 10) e Avaliação e classificação pela Comissão de seleção 
(ver item 13). Seguem os procedimentos a serem adotados em cada etapa. 

 

9. Inscrição na Plataforma SIGA: 

9.1. O endereço eletrônico para acessar a Plataforma SIGA é http://www.sigals.fiocruz.br. Os candidatos 
deverão clicar no menu inscrição, modalidade presencial. Escolhendo a categoria especialização, selecionar 
a Unidade Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI) e a seguir o curso Especialização em 
Infectologia para Médicos Estrangeiros 2019. Em seguida, os candidatos devem preencher o formulário 
eletrônico de inscrição disponibilizado. 

9.2. Ao preencher os dados cadastrais, o candidato deverá informar, obrigatoriamente, apenas um endereço 
eletrônico (e-mail), que será considerado como o canal de comunicação oficial com a Comissão de Seleção. 
É de total responsabilidade do candidato o preenchimento correto do seu endereço eletrônico, não sendo 
permitido o uso de e-mails coletivos. 

9.3. Após a inscrição, será gerado um comprovante de inscrição que deverá ser impresso gerando um arquivo 
de extensão PDF. Este formulário NÃO SIGNIFICA QUE A CANDIDATURA TENHA SIDO HOMOLOGADA, mas fará 
parte da documentação exigida para a candidatura, e deve ser salvo digitalizado, para posterior envio (ver 
item 6.3). O número de inscrição servirá ao candidato para acompanhar seus resultados ao longo do processo 
seletivo. 

9.4. O candidato deverá receber confirmação de inscrição por e-mail em até 72 horas. Caso o candidato não 
receba, deverá entrar em contato com a Comissão do processo seletivo por meio do e-mail 
esp.infecto@ini.fiocruz.br, tendo como data limite a mesma data do término das inscrições. 

9.5. Não serão aceitas inscrições por outro meio que não seja por meio da plataforma SIGA. Aconselhamos 
o candidato a não deixar o procedimento de inscrição para os últimos dias. Não haverá prorrogação do 
prazo de aceitação das inscrições. 

 

http://www.sigals.fiocruz.br/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
mailto:esp.infecto@ini.fiocruz.br
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10. Documentação para inscrição: 

10.1. Os documentos em formato PDF a serem enviados são os seguintes relacionados:  

10.1.1. Ficha de matrícula (impressa da Plataforma SIGA, em formato PDF) devidamente preenchida (as 
instruções para inscrição na plataforma sigals encontra-se no item 9 deste edital);  

10.1.2. Diploma de Graduação em Medicina, frente e verso; 

10.1.3. Histórico Escolar da Faculdade de Medicina; 

10.1.4. Passaporte válido;  

10.1.5. Curriculum Vitae; com o máximo de 2 (dois) comprovantes dos títulos declarados (ver item 6.3.7); 

10.1.6. Certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros (CELPE-BRAS), em nível 
intermediário superior, expedido pelo Ministério da Educação do Brasil, exceto para os candidatos oriundos 
de países cuja língua pátria seja o português;  

10.1.7. Carta 1: Carta de motivação, com no máximo 1000 palavras, contendo apresentação pessoal e 
enumerando explicitamente os motivos da procura pelo curso e uma perspectiva concreta de contribuição 
do curso para seu trabalho no país de origem, preferencialmente com um plano de trabalho; 

10.1.8. Carta 2: Carta de compromisso, com no máximo 500 palavras, contendo a descrição do seu trabalho 
atual e da intenção de permanecer ou não vinculado(a) quando do retorno. 

10.2. O diploma, curriculum vitae e histórico escolar, somente serão aceitos com tradução oficial, caso os 
originais não estejam em português.  As cartas de motivação, de proposta e de compromisso deverão ser 
redigidas, obrigatoriamente, em português. 

10.3. Os comprovantes dos títulos declarados no currículo são de escolha e responsabilidade do candidato. 
Serão aceitos no máximo dois. Caso o candidato envie mais de dois, nenhum deles será encaminhado para 
a análise pela Comissão de seleção. 

10.4. Caso o candidato envie os documentos mais de uma vez, será considerado o último envio, desde que 
o mesmo ocorra dentro do prazo estabelecido no cronograma do concurso. 

10.5. O endereço eletrônico esp.infecto@ini.fiocruz.br será desativado após o término do processo seletivo. 

10.6. O INI/FIOCRUZ não se responsabilizará por inscrição via internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados.  

10.7. A finalização do processo de inscrição significará que o candidato tomou conhecimento e concorda em 
ser submetido às normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá alegar, 
posteriormente, qualquer desconhecimento. 

11. Envio da Documentação: 

11.1. O envio da documentação a ser avaliada será realizado exclusivamente via internet por meio do 
endereço eletrônico esp.infecto@ini.fiocruz.br, até a data limite de 26/10/2018. Não serão aceitos envios 
para outros endereços eletrônicos ou por outros meios. 

11.2. Cada documento a ser enviado deverá ser digitalizado frente e verso (quando necessário), estar 
obrigatoriamente na extensão pdf, e não poderá exceder a 3Mb cada. 

11.3. É de inteira responsabilidade do candidato a qualidade da digitalização do documento, bem como a 
adequação dos mesmos às exigências deste Edital. Será eliminado do concurso o candidato que apresentar 
documento falso, incompleto ou rasurado, cujo arquivo anexado esteja corrompido, ou com imagem ilegível. 

11.4. Não será considerado para avaliação o envio de arquivos que não sejam aqueles estipulados por este 
Edital. 

12. Homologação da inscrição (após conferência da documentação entregue): 

12.1. Serão homologadas as candidaturas que estiverem corretamente inscritas na plataforma SIGA e 
enviarem dentro do prazo toda a documentação exigida de acordo com as regras previstas anteriormente. 
O candidato poderá verificar a confirmação da homologação na plataforma SIGA a partir de 29/10/2018. 

mailto:esp.infecto@ini.fiocruz.br
mailto:esp.infecto@ini.fiocruz.br
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12.2. O não cumprimento de qualquer uma das duas etapas anteriores (inscrição na plataforma SIGA e envio 
da documentação) acarretará na eliminação do candidato do processo seletivo, não cabendo qualquer 
recurso.  

12.3. Serão encaminhadas para a avaliação pela Comissão de seleção somente as candidaturas homologadas 
na plataforma SIGA. 

13.  Processo de seleção   

13.1. Os candidatos serão avaliados e classificados pela Comissão de seleção por meio de análise 
comparativa do curriculum vitae e devidos comprovantes de títulos, do histórico escolar e das cartas de 
motivação e compromisso. Não haverá empates. 

13.2. De acordo com o Regulamento do Curso, a Comissão de seleção responsável pela seleção é composta 
de cinco médicos: dois deles escolhidos entre os preceptores do Curso, dois indicados pela Direção do INI e 
o Coordenador do Curso. 

14.Classificação Final  

14.1. A relação dos candidatos selecionados será divulgada pela ordem de classificação, no dia 14/11/2018 
na plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br). Na mesma data serão enviadas cartas de aceitação para os 
candidatos pelo endereço eletrônico fornecido no ato da inscrição, convidando-os para a matrícula. 

14.2. Não serão abertos recursos. O resultado detalhado estará disponível individualmente para cada 
candidato que desejar e solicitar pelo email do processo seletivo.  

IV. Matricula 

15. Período de Matrícula:  

15.1. Os dois primeiros classificados serão convocados a entregarem sua documentação até o dia 
15/02/2019.  

16. A documentação para a matrícula: 

16.1. Os documentos em formato PDF a serem enviados são os seguintes relacionados:  

16.1.1 Comprovação da posse de recursos suficientes para manter-se em território brasileiro durante o 
período de treinamento; 

16.1.2. Visto (visa) brasileiro específico para atividade de estudante; 

16.1.3. Seguro médico internacional válido pelo período do curso (ver item 16.2). 

16.2. O seguro médico internacional poderá ser adquirido no Brasil por ocasião do início do curso, ou em 
outro país de escolha do aluno. Não há recomendação por parte da Comissão de seleção de nenhum produto 
específico, sendo a aquisição do seguro de responsabilidade integral do aluno. 

16.3. Os originais de todos os documentos necessários para a inscrição no processo seletivo e para a 
matrícula deverão ser apresentados para conferência quando da chegada ao INI para o início do Curso, 
acrescidos de 2 fotos de tamanho 3x4.  

16.4. Não haverá reclassificação após a data de início do curso. 

16.5. O INI/FIOCRUZ poderá não preencher as duas vagas caso os candidatos sejam avaliados como não 
correspondentes ao perfil estipulado. 

17. Envio da Documentação 

17.1. Os documentos descritos no item 16 (com exceção do subitem 16.1.3. que poderá ser entregue no 
início do curso) deverão ser digitalizados e enviados como anexos à Comissão de seleção através do endereço 
eletrônico esp.infecto@ini.fiocruz.br, até o dia 15/02/2019. Não serão aceitos envios para outros endereços 
eletrônicos ou por outros meios. 

17.2. Cada documento a ser enviado deverá ser digitalizado frente e verso (quando necessário), estar 
obrigatoriamente na extensão pdf, e não poderá exceder a 3Mb cada. 

http://www.sigals.fiocruz.br/
mailto:esp.infecto@ini.fiocruz.br
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17.3. É de inteira responsabilidade do candidato a qualidade da digitalização do documento, bem como a 
adequação dos mesmos às exigências deste Edital.  

V. Reclassificação  

18. Caso algum dos candidatos convocados não apresente a documentação para a matrícula, serão 
convocados os demais, de acordo com a ordem de classificação determinada pela Comissão de seleção, até 
o dia 15/03/2019. Após esta data, não serão realizadas reclassificações. 

VI. Desistência do Curso  

19. Em caso de desistência durante o período do curso, o aluno matriculado deverá apresentar por e-mail 
(ensino@ini.fiocruz.br) uma carta para a Coordenação do Programa de Pós-graduação lato sensu do INI 
solicitando o cancelamento da matrícula. 

20. Não será permitido o trancamento de matrícula.  

VII. Titulação 

21. Ao final do Curso, o médico aprovado receberá o Certificado de conclusão do curso de Especialização 
em Infectologia. Haverá a ressalva de que o mesmo NÃO equivale a certificado de especialidade médica e 
NÃO é válido para registro e atuação profissional em território brasileiro. Este certificado não é equivalente 
à revalidação de diploma em território brasileiro. 

21.1. Para a obtenção do Certificado de Conclusão do Curso o aluno deverá:  

21.1.1. Cursar com aproveitamento todas as atividades do curso (conforme descrito no subitem 7.1);   

21.1.2. Apresentar frequência mínima de 75% do total da carga horária em cada módulo;  

21.1.3. Apresentar e entregar o Trabalho de Conclusão de Curso (conforme descrito no subitem 7.2). 

VIII. Bolsas de Estudo e Hospedagem 

22. O INI não oferece bolsas de estudo. 

23. As atividades educacionais propostas para o Curso de Especialização em Infectologia são totalmente 
gratuitas. Contudo, o INI/FIOCRUZ não se responsabilizará por despesas relacionadas à permanência do 
estudante no Brasil, como transporte, participação em congressos, alimentação, eventuais problemas de 
saúde e quaisquer outros problemas de natureza particular. 

24. O INI/FIOCRUZ também não se responsabiliza pela moradia dos alunos. Contudo, o aluno que desejar 
pleitear uma vaga de moradia gratuita no alojamento da Fundação Oswaldo Cruz situado no Centro de 
Referência Hélio Fraga (Estrada de Curicica, 2000) poderá fazê-lo a qualquer momento a partir de 
confirmada a matrícula. No entanto, vagas dependerão da disponibilidade do alojamento, não estando em 
nenhum momento garantidas.  

IX. Disposições Finais 

25. É concedido ao aluno o período de 30 dias de recesso em cada ano letivo do curso. Casos de necessidade 
de afastamento temporário por problemas pessoais durante o curso serão avaliados individualmente pela 
coordenação. O tempo de afastamento deverá ser reposto de acordo com o determinado pela coordenação. 

26. A gestão do Curso de Especialização em Infectologia do INI é subordinada à Coordenação do Programa 
de Pós-graduação lato sensu e à Comissão de Residência Médica da instituição. 

27. O processo seletivo para o Curso de Especialização em Infectologia para médicos estrangeiros não exige 
o pagamento de nenhuma taxa para qualquer procedimento a ele relacionado. No entanto, os custos com 
digitalização e envio de documentos são de inteira responsabilidade do candidato. 

28. É de inteira responsabilidade do candidato, tomar as devidas providências no caso de não recebimento 
de qualquer comunicação, que esteja prevista no cronograma do processo seletivo e não será acatado 
qualquer pedido de revisão pelo não recebimento de qualquer informação que esteja aqui comprometida 
neste edital. 

mailto:ensino@ini.fiocruz.br
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29. A Escola de Governo Fiocruz-INI é credenciada para ofertar curso de pós-graduação lato sensu, conforme 
disposto na Portaria MEC nº 331, de 10 de março de 2017.  

30. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de seleção.  

 

X. Informações e correspondências 
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas 
Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de Ensino do INI 
Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos 
Cep: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ 
Tele/FAX: (21) 3865-9581 
e-mail: ensino@ini.fiocruz.br  
Horário de atendimento ao público: 9 às 16h 
Homepage: www.ini.fiocruz.br   
 
 

XI. Cronograma 
 
 

ATIVIDADE PERÍODO 

Inscrição na Plataforma SIGA 27/08/2018 a 26/10/2018 

Envio da documentação por e-mail 26/10/2018 

Divulgação dos candidatos homologados 29/10/2018 

Avaliação pela Comissão de seleção 30/10/2018 a 14/11/2018 

Divulgação do resultado no SIGA Até 14/11/2018 

Matrícula 14/11/2018 a 15/02/2019 

Reclassificação  16/02/2019 a 15/03/2019 

Início do Curso 18/03/2019 

Término do Curso 18/03/2022 

 

mailto:ensino@ini.fiocruz.br
http://www.ini.fiocruz.br/


 

  

 
 
 
 
 

APÊNDICE A 
 
 
Lista de países prioritários de público alvo, em ordem alfabética 
 

 
 
 

 
Estado Plurinacional da Bolívia 

 

 
República Cooperativa da Guiana 
 

 

 
República da Guiné Equatorial 
 

 

 
República da Guiné-Bissau 
 

 

 
República de Angola 
 

 

 
República de Cabo Verde 
 

 

 
República de Moçambique 
 

 

 
República Democrática de São Tomé e Príncipe 
 

 

 
República Democrática de Timor-Leste 
 

 

 
República do Haiti 
 

 

 
República do Paraguai 
 

 


