
 
 

 

 

 

Prezado(a) candidato(a), 

 

Lembramos que a data limite para envio da documentação para efetivação das inscrições no 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA REDE DE APS NA 

TRÍPLICE FRONTEIRA DO ALTO SOLIMÕES será no dia 22/09/2017 (sexta-feira). 

 

A documentação deve ser enviada de acordo com o item 2.2 da Chamada Pública 

Nº004/2017. 

2.2. Para se inscrever,  o candidato d everá apresentar  a seguinte 

documentação:  

a)  Formulár io de inscr ição preenchido por meio da Plataforma SIGA no 
endereço eletrônico www.sigals .f iocruz.br ,  l ink Inscrição > Modalidade 
> Presencial  >  Categoria Especia l ização > Unidade –  Inst ituto Leônidas 
& Maria Deane> Classe (Cursos) VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA REDE DE APS 
NA TRÍPLICE FRONTEIRA DO ALTO SOLIMÕES .  

a.1.  A Plataforma SIGA só pode ser acessada através do navegador 

Internet Explorer .  

b)  Carteira de Ident idade Civi l  ou Mil itar  ou Carteira do Conselho de Classe 
(frente e verso , se necessário)  que conste o  número de identidade civi l  
ou mil itar .  

c)  CPF caso o número não  conste nos documentos l istados em b) .  

d)  Diploma do curso de graduação  devidamente reconhecido pelo  MEC 
(frente e verso)  (NÃO SERÁ ACEITA DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO).  

e)  Certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação o 
diploma de graduação.  

f)  Histórico  Escolar do curso superior devidamente car imbado pela 
insti tuição emitente (frente e verso  se necessário).   

g)  Curriculum vitae atualizado,  obrigatoriamente depositado na plataforma 
Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/ )  

h)  Documentos que comprovem os itens que serão pontuados, conforme o 
Anexo I I .   

i )  Declaração própria que tem condições de frequentar o curso, durante 
os 12 (doze)  meses.  

Após o preenchimento do formulár io de inscrição,  este deverá ser impresso, 

assinado pelo candidato e encaminhado juntamente com toda documentação 

exigida no subitem 2.2,  digital izada  em um único arquivo no formato “pdf”  de 

até 18 MB,  para o endereço eletrônico inscricaolato.i lmd@fiocruz.br .  Inscrição 

com documentos i legíveis,  excluirão o candidato do Processo Seletivo.  
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