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2ª CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO 

ACADÊMICO EM PESQUISA APLICADA À SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER 

TURMA 2019 

 

 

De ordem do Senhor Diretor do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e 

Adolescente Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz) e de acordo com a 

legislação em vigor, tornamos público, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas 

as inscrições para o processo seletivo para ingresso no Curso de Mestrado Acadêmico em 

Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher. 

 

1.Vagas: 

Serão oferecidas 14 (quatorze) vagas das quais 10% (uma vaga) serão reservadas às ações 

afirmativas em conformidade com a Portaria Normativa Nº 13, de 11 de maio de 2016 do 

Ministério da Educação, que dispõe sobre a indução de Ações Afirmativas na Pós-Graduação e 

de acordo com a Portaria 1433/2017-PR 

 

1.1 Ações afirmativas (vagas por cotas) 

A vaga será provida para candidatos que se declararem “Pessoa com Deficiência” ou que 

se autodeclararem negros (pretos e pardos) ou indígenas.  

Os candidatos que optarem pela vaga destinada às ações afirmativas deverão preencher o 

formulário próprio (Anexos 1 ou 2). Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se 

enquadram nas categorias relacionadas no Artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 

alterações, e a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Para concorrer a vaga 

reservada à Pessoas com Deficiência, o candidato deverá, no ato da inscrição, apresentar toda a 

documentação necessária ao processo seletivo e também: a) declarar-se Pessoa com Deficiência, 

preenchendo o formulário próprio (Anexo 1); b) apresentar cópia simples do CPF e o Laudo 

Médico (original ou cópia autenticada), emitido nos últimos 03 (três) meses, por médico 

especialista na deficiência apresentada, atestando a espécie e o grau, ou nível da deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-

10). O candidato com deficiência que necessitar de condições especiais para a realização da 

prova (ledor, prova ampliada, auxílio para transcrição ou sala de mais fácil acesso), excluindo-se 

atendimento fora do local de realização da prova, deverá fazer esta solicitação no ato da 

inscrição, preenchendo formulário próprio (Anexo 1), indicando claramente quais os recursos 

especiais necessários, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º do Decreto nº 3.298/1999 e suas 

alterações. A omissão desta solicitação implicará na participação nas mesmas condições 

dispensadas aos demais candidatos. O candidato que desejar concorrer à vaga reservada aos 

candidatos negros (pretos e pardos) ou indígenas deverá, no ato da inscrição, apresentar toda a 

documentação necessária ao processo seletivo e se autodeclarar preto, pardo ou indígena, 

conforme o quesito “cor ou raça” utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, preenchendo o formulário próprio (Anexo 2). Os candidatos que se 

autodeclararem indígenas deverão apresentar cópia do registro administrativo de nascimento e 
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óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por 

liderança local.  

As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, devendo este 

responder por qualquer falsidade. Se for constatada falsidade na declaração, o candidato será 

eliminado do processo seletivo, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Os candidatos 

que se declararem como pessoas com deficiência e os autodeclarados negros (pretos e pardos) ou 

indígenas concorrerão em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao 

conteúdo das provas, aos critérios de avaliação e de aprovação, ao horário, ao local de aplicação 

das provas e às notas mínimas exigidas. Os candidatos que não atingirem as notas mínimas na 

prova de inglês e/ou na prova escrita não seguirão no processo seletivo. O critério de reserva de 

vagas será aplicado somente para fins da classificação e preenchimento de vagas ao final. Os 

cotistas (negros, indígenas e pessoas com deficiência) concorrerão concomitantemente à vaga 

reservada e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no 

processo seletivo.  

 

1.2 Linhas de Pesquisa 

 

As vagas estão distribuídas segundo as linhas de pesquisa apresentadas no Quadro 1. A 

seguir, serão apresentadas as descrições das linhas de pesquisa. 

 

Descrição das Linhas de Pesquisa para as quais são oferecidas vagas: 

 

Aspectos ambientais, epidemiológicos, clínicos na promoção da saúde e prevenção da 

morbimortalidade da criança e do adolescente. 

Estudos de determinantes, indicadores de risco e fatores prognósticos de doenças crônicas ou de 

crianças em estado crítico. Ênfase em metodologia quantitativa, estudos longitudinais e 

processamento de sinais. 

 

Fisiopatologia de doenças de crianças em maior risco 

Pesquisas fundamentais, translacionais, epidemiológicas e clínicas, relativas à contribuição de 

diferentes saberes para o esclarecimento da fisiopatologia das doenças da infância, com vistas ao 

desenvolvimento de novos biomarcadores de diagnóstico e acompanhamento, caracterização de 

novos mecanismos de ação de drogas e desenho de novas estratégias de intervenção. 

 

Genética Médica Aplicada a Saúde da Criança e Adolescente 

Pesquisas voltadas para malformações e defeitos congênitos, retardo mental, síndromes 

genéticas, aconselhamento genético e pré-natal de alto risco genético e tratamento das doenças 

genéticas. Inclui epidemiologia, pesquisa clínica e estudo dos determinantes sociais, clínicos e 

ambientais envolvidos na abordagem a criança portadora de malformação ou outras doenças 

genéticas.  
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Pesquisa Clínica Aplicada à Saúde da Mulher 

Estudos voltados para problemas específicos da mulher, incluindo aspectos clínico 

epidemiológicos relacionados à morbimortalidade materna e à assistência ao planejamento 

familiar; concepção e contracepção; promoção da saúde da mulher, estudo das principais 

comorbidades que a afetam desde o período reprodutivo à  pós-menopausa e envelhecimento; 

prevenção e tratamento da dor cirúrgica e em procedimentos médicos invasivos; estudos clínicos 

relacionados aos principais problemas de saúde especificamente relacionados à mulher. 

 

Saúde perinatal 

Epidemiologia, pesquisa clínica e avaliação de tecnologias em saúde perinatal envolvendo 

agravos que influenciem a saúde da mãe, bebê e criança a curto e longo prazo incluindo 

toxicologia ambiental e neurotoxicologia, crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor.  

 

Quadro 1 – Docentes orientadores, e-mail para contato e link do currículo lattes. 

 

Docentes orientadores E-mail para contato e link do currículo lattes 

Beatriz Gilda Jegerhorn 

Grinsztejn 

gbeatriz@unisys.com.br 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=

K4763641D6 

Cecilia Vianna De Andrade 
ceciliavianna@iff.fiocruz.br 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=

K4707407Z0 

Dafne Dain Gandelman Horovitz 
dafne@iff.fiocruz.br 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=

K4773540A1 

Fernando Maia Peixoto Filho 
peixotofilho@iff.fiocruz.br 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=

K4167709J1 

Jose Maria De Andrade Lopes 
jmlopes@iff.fiocruz.br 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=

K4787620T5 

Leticia Da Cunha Guida 
leticia@iff.fiocruz.br 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=

K4721285A6 

Lizanka Paola Figueiredo 

Marinheiro 

lizanka@iff.fiocruz.br 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=

K4792571Y1 

Maria Dalva Barbosa Baker 

Meio 

dalvameio@iff.fiocruz.br 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=

K4784067D6 

Maria Elisabeth Lopes Moreira 
bebeth@iff.fiocruz.br 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=

K4701672P1 

mailto:gbeatriz@unisys.com.br
mailto:ceciliavianna@iff.fiocruz.br
mailto:dafne@iff.fiocruz.br
mailto:peixotofilho@iff.fiocruz.br
mailto:jmlopes@iff.fiocruz.br
mailto:leticia@iff.fiocruz.br
mailto:lizanka@iff.fiocruz.br
mailto:dalvameio@iff.fiocruz.br
mailto:bebeth@iff.fiocruz.br
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Maria Virginia Marques Peixoto 
virginia@iff.fiocruz.br 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=

K4706475E4 

Paulo Roberto Nassar De 

Carvalho 

nassar@iff.fiocruz.br 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=

K4757679Z7 

Renato Augusto Moreira De Sa 
renato.sa@iff.fiocruz.br 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=

K4772227E8 

Tania Regina Dias Saad Salles 
tsaad@iff.fiocruz.br 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=

K4775065Z2 

Total: 14 vagas 

 

2. Inscrição: 

 

As inscrições estarão abertas no período de 04 a 13 de fevereiro de 2019 (das 9h às 16h). 

 

Os candidatos interessados deverão preencher o formulário eletrônico de inscrição através do 

portal do IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado 

Acadêmico em Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, link 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos ou através da Plataforma Sigass 

(www.sigass.fiocruz.br) – Inscrição – Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, 

link http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=111. 

 

2.1. Orientações para a Inscrição: 

 

a)  Cada candidato só poderá concorrer a uma vaga.  

b) Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimi-lo e 

escrever, de próprio punho, a linha de pesquisa (apenas uma) e o nome do docente orientador 

que oferece a vaga à qual pretende concorrer. Caso contrário, a inscrição não será 

homologada. 

No Formulário de Inscrição do SIGASS, desconsiderar os itens docente/orientador e linhas 

de pesquisa que devem ser preenchidos de próprio punho no formulário impresso. 

 

c) O formulário de inscrição impresso, com a opção do docente/orientador e da linha 

de pesquisa a qual pretende concorrer deverá ser assinado pelo candidato e entregue na 

Secretaria Acadêmica do Departamento de Ensino do IFF/Fiocruz, situado na Av. Rui Barbosa, 

716 – 4º andar - Prédio Mário Olinto, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22250-020, no 

horário das 9h às 16h, ou encaminhado, via correio/SEDEX, juntamente com os documentos 

abaixo discriminados, até 13 de fevereiro de 2019, às 16h.  

 

 

 

 

mailto:virginia@iff.fiocruz.br
mailto:nassar@iff.fiocruz.br
mailto:renato.sa@iff.fiocruz.br
mailto:tsaad@iff.fiocruz.br
http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos
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2.2. Documentos necessários para inscrição: 

 

a) Formulário eletrônico de inscrição devidamente preenchido, com a linha de pesquisa de 

pesquisa (apenas uma) e o nome do docente orientador que oferece a vaga à qual 

pretende concorrer, assinado pelo candidato; 

 

b) Declaração do docente como potencial orientador do candidato em caso de sua aprovação 

(anexo 3) 

 

c) 2 (duas) cópias da carta de intenção conforme modelo no Anexo 4; 

 

d) 2 (duas) cópias impressas do Curriculum Vitae (versão completa) criado na Plataforma 

Lattes-CNPq (www.cnpq.br); 

 

e) Comprovante original do depósito da taxa de inscrição no valor de R$ 220,00 (duzentos e 

vinte reais), realizado no Banco Itaú (341), Agência Flamengo 9272, Conta-Corrente 

04486-9, em favor do Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CNPJ 68.641.059/0001-00). 

Serão aceitos comprovantes de pagamentos efetuados diretamente no caixa, DOC e 

TED. Não serão aceitos comprovantes de depósitos por meio de envelopes ou de 

agendamento de operações. Servidores Fiocruz estarão isentos da taxa de inscrição, desde 

que apresentem cópia do crachá ou comprovante de rendimentos; 

 

f) O candidato poderá pleitear isenção da taxa de inscrição entre dos dias 04 a 07 de fevereiro 

de 2019 das 09h às 16h. Os interessados em efetivar a solicitação deverão fazê-la de próprio 

punho, anexando ao pedido cópia dos comprovantes de renda familiar ou de demais 

documentos que comprovem a hipossuficiência do candidato para efetuar o pagamento da 

taxa, juntos aos demais documentos descritos no item 2.2 (a, b, c, d). Estes documentos 

devem ser entregues ou enviados por SEDEX para a Secretaria Acadêmica do Departamento 

de Ensino do IFF/Fiocruz, Av. Rui Barbosa 716, 4º andar - Flamengo CEP 22250-020. 

Documentos remetidos por SEDEX serão aceitos com a data de postagem até o dia 07 de 

fevereiro de 2019. O resultado da análise dos pedidos será divulgado através do portal do 

IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico 

em Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, link 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos ou através da Plataforma Sigass 

(www.sigass.fiocruz.br) – Inscrição – Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da 

Mulher, http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=111, em 11 de fevereiro de 

2019, a partir das 16h. 
 

g) O candidato poderá pleitear dispensa da prova de Inglês. Os interessados deverão apresentar 

cópia autenticada de comprovante do TOEFL IBT (com pontuação mínima 80), do IETLS 

(com resultado mínimo 6) ou de certificado de Michigan ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). 

Quaisquer comprovantes que não estejam descritos nesta Chamada Pública não serão aceitos. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 A não entrega de todos os documentos necessários solicitados e/ou o não preenchimento 

adequado da ficha de inscrição no prazo indicado, implicará a não homologação da inscrição. 

http://www.cnpq.br/
http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos
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 As inscrições homologadas serão divulgadas no portal do IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – 

Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em Pesquisa Aplicada à Saúde da 

Criança e da Mulher, link http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos ou através da 

Plataforma Sigass (www.sigass.fiocruz.br) – Inscrição – Pesquisa Aplicada à Saúde da 

Criança e da Mulher, http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=111, em 18 de 

fevereiro de 2019, a partir das 16h. 

 O candidato deverá manter sob sua guarda uma cópia do comprovante de pagamento da taxa 

de inscrição, por questões de segurança e para esclarecimentos de eventuais dúvidas. 

 O IFF/Fiocruz não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por motivo 

de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transmissão de dados ou envio 

de documentos (SEDEX). 

 O simples recolhimento da taxa de inscrição na agência bancária não significa que a inscrição 

no processo seletivo tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através do 

recebimento do crédito do pagamento pela instituição bancária e do recebimento da 

documentação exigida.  

 A inscrição expressa o total acordo aos termos dessa Chamada Pública. 

 Todos os comunicados, homologação de inscrições e resultados das avaliações de cada etapa 

serão divulgados de acordo com o cronograma (Quadro 2 - Cronograma do Processo 

Seletivo), portal do IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos 

Mestrado Acadêmico em Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, link 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos ou através da Plataforma Sigass 

(www.sigass.fiocruz.br) – Inscrição – Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da 

Mulher, http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=111 e afixados no Quadro 

de Avisos da Secretaria Acadêmica do Departamento de Ensino do IFF/Fiocruz, situado na 

Av. Rui Barbosa, 716 – 4º andar - Prédio Mário Olinto, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. 

 Não serão divulgados resultados por telefone. 

 

3. Etapas da Seleção: 

 

- O exame de seleção para ingresso no Mestrado será realizado em 04 (quatro) etapas: Prova de 

Língua Inglesa, Prova Escrita, Defesa da Carta de Intenção e Análise do Curriculum Vitae.  

 

- O candidato que não comparecer em qualquer uma das etapas de seleção estará eliminado do 

Processo Seletivo. 

 

- A nota final mínima para aprovação no processo seletivo será 7.  A nota final será 

resultante da soma das pontuações ponderadas como a seguir: 

 

Nota final = Prova Escrita (x 0,8) + Defesa da Carta de Intenção (x 0,1) + Análise do 

Curriculum Vitae (x 0,1). 

 

 

 

 

 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos
http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos
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3.1. Primeira Etapa: Prova de Língua Inglesa 

 

- A prova de Língua Inglesa será realizada em 20 de fevereiro de 2019, das 10h às 13h no 

Anfiteatro A do Centro de Estudos Olinto de Oliveira, do Instituto Nacional de Saúde da 

Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz 

(IFF/Fiocruz), situado na Av. Rui Barbosa, 716 – térreo, Flamengo), para todos os 

candidatos homologados, exceto os dispensados conforme item 2.2, alínea “g”. 

 

- Os candidatos deverão se apresentar no local de prova com uma hora de antecedência (às 

09h), munidos do documento original de identidade. 

 

- Os candidatos que chegarem no local de prova após o início da mesma serão eliminados 

do Processo Seletivo. A prova terá início às 10h e será finalizada às 13h.  

 

- Neste exame, o candidato deverá se mostrar apto a ler, traduzir e responder adequadamente 

questões referentes a um texto escrito, compatível com a área da Saúde. Será permitido o uso de 

dicionário inglês-inglês.  

 

- Esta etapa valerá 10 (dez) pontos. Para prosseguir à segunda etapa do processo seletivo, o 

candidato deverá alcançar no mínimo 6 (seis) pontos. O candidato que não atingir essa 

pontuação mínima, será eliminado do Processo Seletivo.  

 

- O resultado desta etapa será divulgado no dia 25 de fevereiro de 2019, a partir das 16h, 

conforme indicado no Quadro 2 – Cronograma do Processo Seletivo, disponível no portal 

do IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico 

em Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, link 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos ou através da Plataforma Sigass 

(www.sigass.fiocruz.br) – Inscrição – Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, 

http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=111. 

 

- O pedido de revisão da prova de inglês (modelo no Anexo 5) deverá ser assinado e entregue na 

Secretaria Acadêmica do Departamento de Ensino do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da 

Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz), situado 

na Av. Rui Barbosa, 716 – 4º andar - Prédio Mário Olinto, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 

22250-020 em 26 de fevereiro de 2019, das 09h às 12h. Este deverá estar fundamentado. 

 

- Recursos não fundamentados não serão analisados. 

 

- Pontos resultantes da anulação de alguma questão serão atribuídos a todos os candidatos. 

 

- O resultado final desta etapa será divulgado no dia 27 de fevereiro de 2019, a partir das 

16h, conforme indicado no Quadro 2 – Cronograma do Processo Seletivo, no portal do 

IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em 

Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, link 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos ou através da Plataforma Sigass 

(www.sigass.fiocruz.br) – Inscrição – Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, 

link http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=111. 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos
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3.2. Segunda Etapa: Prova Escrita  

 

- No dia 08 de março de 2019, das 10h às 14h, no Anfiteatro A do Centro de Estudos Olinto 

de Oliveira, do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz), situado na Av. Rui 

Barbosa, 716 – térreo, Flamengo), será realizada a prova escrita para todos os candidatos que 

não foram eliminados na 1ª etapa. 

 

- A prova abordará questões relacionadas à Área da Saúde da Criança e da Mulher, formuladas a 

partir da bibliografia indicada no anexo 6. 

 

- A prova terá início às 10h e será finalizada às 14h. Os candidatos deverão se apresentar no 

local de prova com uma hora de antecedência (às 09h), munidos do documento original de 

identidade. Os candidatos que chegarem no local de prova após o início da mesma serão 

eliminados do Processo Seletivo.  

 

- Não é permitida a consulta aos artigos durante a prova. 

 

- Esta etapa valerá 10 (dez) pontos. Para prosseguir à terceira etapa do processo seletivo, o 

candidato deverá alcançar no mínimo 7 (sete) pontos. O candidato que não atingir essa 

pontuação mínima, será eliminado do Processo Seletivo. 

 

- O resultado será divulgado no dia 18 de março de 2019 a partir das 16h, conforme 

indicado no Quadro 2 – Cronograma do Processo Seletivo, no portal do IFF/Fiocruz 

(www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em Pesquisa 

Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, link http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-

processos ou através da Plataforma Sigass (www.sigass.fiocruz.br) – Inscrição – Pesquisa 

Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, 

http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=111. 

 

- O pedido de revisão da prova escrita (modelo no Anexo 5) deverá ser assinado e entregue na 

Secretaria Acadêmica do Departamento de Ensino do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da 

Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz), situado 

na Av. Rui Barbosa, 716 – 4º andar - Prédio Mário Olinto, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 

22250-020 em 19 de março de 2019 das 09 às 12h. 

 

- Este pedido de revisão deverá estar fundamentado. Recursos não fundamentados não serão 

analisados. Pontos resultantes da anulação de alguma questão serão atribuídos a todos os 

candidatos.  

 

- O resultado final desta etapa será divulgado no dia 20 de março de 2019, a partir das 16h, 

juntamente com a escala de defesa da carta de intenção e análise de currículo, no portal do 

IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em 

Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, link 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos ou através da Plataforma Sigass 

(www.sigass.fiocruz.br) – Inscrição – Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, 

link http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=111. 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos
http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos
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3.3. Terceira Etapa: Defesa da Carta de Intenção  

 

- A etapa de defesa da carta de intenção, a ser realizada nos dias 21 e 22 de março de 2019, no 

período de 9 às 17h, na Sala 04 do Departamento de Ensino do Instituto Nacional de Saúde 

da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz 

(IFF/Fiocruz), situado na Av. Rui Barbosa, 716 – 4º andar - Prédio Mário Olinto, 

Flamengo, será divulgada no dia 20 de março de 2019, a partir das 16h, no portal do 

IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em 

Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, link 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos ou através da Plataforma Sigass 

(www.sigass.fiocruz.br) – Inscrição – Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, 

link http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=111. 

 

- A defesa da Carta de Intenção será avaliada pela Comissão de Seleção, considerando os 

critérios abaixo:  

 

 Clareza e sequência lógica do texto 

 Motivação para realização do mestrado na instituição 

 Adequação do objetivo do trabalho em relação à linha de pesquisa escolhida 

 Consistência da justificativa para realização do trabalho  

 

- A defesa da carta de intenção valerá 10 (dez) pontos conforme Anexo 7. 

 

- Para a defesa da carta de intenção, o candidato terá 5 minutos para apresentação oral, seguida 

de 15 minutos para a arguição pela Comissão de Seleção. 

 

- A apresentação oral deverá ser realizada sem uso de material de apoio.  

 

3.4 – Quarta Etapa: Análise do Curriculum Vitae 

 

- A análise do Curriculum Vitae se dará concomitante à defesa da carta de intenção. Neste 

momento o candidato deve apresentar os documentos comprovantes originais descritos no 

currículo. 

 

- A análise do Curriculum Vitae valerá 10 (dez) pontos, conforme Anexo 8. Os documentos 

deverão conter as denominações específicas (monitorias, projetos de pesquisa, etc.) exigidas no 

Anexo 8. Não serão aceitos comprovantes entregues após esta etapa. 

 

- Atualizações mais recentes do Lattes (feita em data após a inscrição) serão aceitas somente se 

em versão impressa levada pelo candidato. 

 

- Como a análise do curriculum vitae será realizada na presença do candidato e este 

assinará o documento de análise com o total de pontos obtidos, não serão aceitos pedidos de 

revisão desta etapa.  

 



 
 
 
 
 

 

 

10 

3.5 - Resultado final: 

 

O resultado final será divulgado em 25 de março de 2019, a partir das 16h no portal do 

IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em 

Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, link 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos ou através da Plataforma Sigass 

(www.sigass.fiocruz.br) – Inscrição – Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher, 

http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=111 

 

Quadro 2 - Cronograma do processo seletivo: 

 

Período 2018 

 

Atividade 

04/02 a 13/02/2019, das 09 às 16h  Inscrição 

04/02 a 07/02/2019, das 09 às 16h Entrega de solicitações de isenção de taxa de inscrição 

11/02/2019, a partir das 16h                   Divulgação resultado da análise dos pedidos de 

isenção de taxa de inscrição 

18/02/2019, a partir das 16h            Homologação das inscrições 

20/02/2019, das 10 às 13h Prova de inglês (1ª etapa) 

25/02/2019, a partir das 16h Resultado prova de inglês (1ª etapa) 

26/02/2019, das 09 às 12h Pedido de revisão prova de inglês (1ª etapa) 

27/02/2019, a partir das 16h Resultado final prova de inglês (1ª etapa)  

08/03/2019, das 10 às 14 horas  Prova escrita (2ª etapa) 

18/03/2019, a partir das 16 horas Resultado prova escrita (2ª etapa) 

19/03/2019, das 09 às 12 horas Pedido de revisão da prova escrita (2ª etapa) 

20/03/2019, a partir das 16 horas Resultado final da prova escrita (2ª etapa) e 

Divulgação da escala da defesa da carta de intenção e 

análise de currículos (3ª etapa) 

21 e 22/03/2019, das 9 às 17h Defesa da carta de intenção (3ª etapa) e Análise de 

currículos (4ª etapa) 

25/03/2019, a partir das 16h Resultado Final do processo seletivo 

26 a 29/03/2019, das 09 às 16h Matrícula no Curso 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos
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4. Informações Adicionais: 

 

O preenchimento total das vagas fica a critério da Comissão de Seleção do Processo Seletivo que 

poderá realocar candidatos aprovados para vagas eventualmente não preenchidas de outro 

docente, desde que este esteja de acordo. 

 

5. Bolsas de Estudo: 

 

Não serão garantidas bolsas de estudo aos candidatos selecionados. Caso o Programa de Pós-

Graduação venha a receber bolsas oriundas de órgãos de fomento de pesquisa, a Comissão da 

Pós-Graduação em Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher definirá a indicação dos 

bolsistas, com base em critérios das instituições de fomento de bolsas e classificação do 

candidato atribuída pela Comissão de Seleção. 

6. Matrícula: 

 

No período de 26 a 29 de março de 2019, das 09 às 16h, os candidatos aprovados para o Curso 

de Mestrado Acadêmico deverão enviar via e-mail (pgpascm@iff.fiocruz.br) e entregar na 

Secretaria Acadêmica do Departamento de Ensino do IFF/Fiocruz, situado na Av. Rui 

Barbosa, 716 – 4º andar - Prédio Mário Olinto, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 

22250-020, ou encaminhar, via correio/SEDEX (com data de postagem até 29 de março de 

2019), os documentos abaixo discriminados:  

   

a) Cópia autenticada (frente e verso) do diploma de graduação ou da declaração de 

conclusão de curso, devidamente carimbada e assinada em papel timbrado da 

Instituição de Ensino Superior, com a informação da data da colação de grau, já 

realizada;  

b) Cópia do histórico escolar de graduação (frente e verso); 

c) Duas fotografias 3x4 (três por quatro) com máximo de 01 ano;  

d) Cópia autenticada de documento de identidade contendo número do CPF (frente e 

verso); 

e) Formulário de Matrícula (Anexo 9). 

 

- Os candidatos com melhor classificação para cada vaga oferecida conforme o Quadro 1 

serão selecionados para o Curso de Mestrado Acadêmico em Pesquisa Aplicada à Saúde da 

Criança e da Mulher. 

 

7. Validade dos exames: 

 

A validade dos exames de que trata esta chamada pública de seleção terá sua eficácia extinta no 

último dia designado para a matrícula. 
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8. Retirada dos documentos dos candidatos não selecionados: 

 

Os candidatos que não forem selecionados deverão retirar a sua documentação até 90 dias, 

contados a partir da data da divulgação do resultado final da seleção. Após este período toda 

documentação apresentada será descartada. 

 

10. Casos omissos: 

Os casos omissos na presente Chamada Pública serão resolvidos pelo presidente da Comissão de 

Seleção, ouvidos a Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da 

Mulher e o Vice-Diretor de Ensino do IFF/Fiocruz. 

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2019. 

Antônio Eduardo Vieira dos Santos 

Martha Cristina Nunes Moreira 

Coordenação de Ensino do IFF/Fiocruz 

 

Saint Clair dos Santos Gomes Junior 

Zilton Faria Meira de Vasconcelos 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da 

Mulher do IFF/Fiocruz 

 

Zilton Faria Meira de Vasconcelos 

Saint Clair dos Santos Gomes Junior 

Cecilia Vianna De Andrade 

Ana Maria Aranha Magalhães Costa 

Banca de Seleção 
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ANEXO 1 – FORMULÁRIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

1 - Nome do requerente: 

__________________________________________________________  

 

2 - Data de nascimento: _____/_____/________  

 

3 – Identidade: _____________________________________________  

 

4 - Órgão Expedidor: ________________________________________  

 

5 - CPF:___________________________________________________ 

 

6. Precisa de atendimento diferenciado durante a realização da prova? SIM ( ) NÃO ( ) Se você 

respondeu SIM a pergunta anterior, quais as condições diferenciadas de que necessita para a 

realização da prova? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

DECLARO que desejo me inscrever para concorrer às vagas destinadas às ações afirmativas - 

Pessoas com Deficiência, nos termos estabelecidos no processo de seleção para ingresso no 

Doutorado do Programa de Pós-Graduação Saúde da Criança e da Mulher/IFF. Declaro, ainda, 

que as informações prestadas nesta declaração são de minha inteira responsabilidade, estando 

ciente de que, em caso de falsidade ideológica ou a não comprovação da deficiência, ficarei 

sujeito ao desligamento do curso e às sanções prescritas na legislação em vigor. Anexo a esta 

declaração o Laudo Médico, assinado e com o CRM do médico especialista, emitido, no 

máximo, nos últimos 03 (três) meses (a contar da data de publicação desta Chamada Pública), 

atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). DECLARO concordar com 

a divulgação de minha condição de optante por vagas destinadas às ações afirmativas, nos 

documentos e listas publicadas durante o processo seletivo.  

 

Rio de Janeiro, ______de_______________ de 2019. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO 2 - FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO 

 

1 - Nome do requerente: 

 _______________________________________________________  

 

2 - Data de nascimento: _____/_____/________  

 

3 – Identidade: ___________________________________________ 

 

4 - Órgão Expedidor: ______________________________________ 

 

5 - CPF: ________________________________________________ 

 

DECLARO que sou cidadão(ã) afrodescendente ou indígena descendente, nos termos da 

legislação em vigor, identificando-me como (   ) negro (preto ou pardo) ou (   ) indígena e desejo 

me inscrever para concorrer às vagas destinadas às ações afirmativas, nos termos estabelecidos 

no processo de seleção para ingresso no Doutorado do Programa de Pós-Graduação Saúde da 

Criança e da Mulher/IFF. Declaro, ainda, que as informações prestadas nesta autodeclaração são 

de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei 

sujeito ao desligamento do curso e às sanções prescritas na legislação em vigor. DECLARO 

concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas destinadas à ações 

afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante o processo seletivo.  

 

Rio de Janeiro, ______de_______________ de 2019. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

No caso de indígena, deve acompanhar este formulário a seguinte documentação: cópia do 

registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento 

emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local 
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ANEXO 3 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DOCENTE ORIENTADOR 

 

 

 

 

 

 

Eu, (nome completo do docente orientador), docente permanente do Programa de Pós-Graduação 

em Pesquisa Aplicada à Saúde da Mulher da Criança e do Adolescente do Instituto Nacional da 

Mulher da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, DECLARO que aceito orientar o 

candidato (nome completo do candidato) caso ele venha a ser aprovado no processo seletivo do 

mestrado acadêmico desta Pós-Graduação.  

 

 

 

Rio de Janeiro, ______de_______________ de 2019. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Docente 
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ANEXO 4 – MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO 

 

No ato da Inscrição o aluno deverá preencher o formulário contendo a Motivação 

para entrada no curso, a Linha de Pesquisa em que pretende atuar, o Objetivo do 

trabalho que deseja desenvolver ao longo do curso e a Justificativa para este trabalho, 

assinado pelo candidato (de acordo com a linha de pesquisa escolhida). Máximo de 4 

páginas. 

 

 

O documento deverá ser digitado em fonte Arial 11, espaço 1,5 e margens padrão. 

 

 

 

<<Nome – Escreva o nome do candidato>>  

 

 

<<Temática  (conforme Quadro 01)>>  

 

 

Rio de Janeiro,  ___/___/2019 

 

 

______________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO 5 – MODELO 

 

PEDIDO DE REVISÃO DA PROVA DE INGLÊS (1ª ETAPA) E 

PEDIDO DE REVISÃO DA PROVA ESCRITA (2ª ETAPA) 

 

1 - Nome do Candidato: 

_____________________________________________________________________ 

 

(    ) REVISÃO DA PROVA DE INGLÊS  

(    ) REVISÃO DA PROVA ESCRITA 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Local: _______________________________________ Data: ____________________________ 

 

Assinatura do candidato: 

 

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 7 – FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA DEFESA DA CARTA DE 

INTENÇÃO 

 

 

  

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA DEFESA DA CARTA DE INTENÇÃO 

 

NOME DO CANDIDATO: 

______________________________________________________________________ 

 

QUESITO REFERÊNCIA NOTA 

Clareza e sequência lógica do texto 
0 a 2,0 

 

 

Motivação para realização do mestrado na instituição 

 

0 a 2,0  

Adequação do objetivo do trabalho em relação à linha de 

pesquisa escolhida 

 

0 a 3,0 

 

 

 

Consistência da justificativa para realização do trabalho 

 

0 a 3,0 

 

 

Resultado  0 a 10,0  

 

 

 

Avaliador  Assinatura 
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ANEXO 8 – CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

 

I. Formação Acadêmica  

 

Pontuação 

máxima 

 

Pontuação 

apresentada 

pelo 

candidato 

Pontuação 

considerada 

pela banca 

1) Residência ou Especialização  
1 ponto para cada 

360h, até 2 pontos 

  

2) Iniciação Científica (PIBIC, CNPq, 

FAPERJ ou equivalente)  

0,5 ponto por 

semestre escolar 

até 3 pontos 

  

3) Monitoria e/ou estágio de extensão 

universitária 

0,5 ponto por 

semestre escolar 

até 1 ponto 

  

4) Bolsa de apoio técnico nível médio CNPq, 

FAPERJ ou equivalente, mínimo de 1 ano  

1 ponto    

5) Bolsa de apoio técnico nível superior 

CNPq, FAPERJ ou equivalente (técnico-

tecnologista, capacitação técnica e 

treinamento), mínimo de 1 ano escolar 

1 ponto    

6) Curso de aperfeiçoamento (180 horas)  0,5 ponto   

7) Experiência em docência em educação 

profissional ou ensino superior em saúde 

 

0,5 ponto por 

semestre escolar 

até 2 pontos 

  

Subtotal considerado (máximo 7 pontos)    
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II. Produção Bibliográfica: Artigos 

científicos, Livros, Capítulos de Livros e 

Congressos (não serão considerados 

periódicos sem ISSN) 

 

Pontuação 

máxima 

 

Pontuação 

apresentada 

pelo 

candidato 

Pontuação 

considerada 

pela banca 

 8) Artigo publicado ou aceito em periódico 

científico  

1 ponto por artigo   

9) Autor de livro técnico-científico  1 ponto por livro   

10) Capítulo de livro técnico-científico  
0,5 ponto por 

capítulo 

  

11) Trabalho em congresso  
0,5 ponto por 

trabalho 

  

Subtotal considerado (máximo 3 pontos)    

Total obtido (máximo 10 pontos)     

 

 

Avaliador  Assinatura 

  

  

  

Candidato Assinatura 

  

 

 

Observações:  
1. Este formulário para pontuação do curriculum vitae deverá ser levado no dia da defesa da 

carta de intenção (com a coluna “Pontuação apresentada pelo candidato” preenchida pelo 

candidato) juntamente com os documentos comprobatórios para avaliação do currículo (etapa 

4). A Comissão de Seleção fará a conferência e sua legitimação. Ao final, candidato e 

Comissão assinarão o documento de avaliação.  

2. O documento para comprovação de Formação Acadêmica e Profissional deverá ser fornecido 

pela instituição de ensino ou de fomento (por exemplo, termo de outorga). Declaração do 

possível orientador não será aceita como comprovante.  

3. A experiência em docência em educação profissional ou ensino superior em saúde deverá ser 

comprovada por contrato de trabalho, carteira de trabalho ou contracheque. 

4. Organizar os comprovantes do Curriculum Vitae na mesma ordem em que forem pontuados 

no formulário. 

5. Não serão considerados itens do Curriculum Vitae não comprovados. 
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ANEXO 9 
 

FORMULÁRIO DE MATRÍCULA  
 

NOME_______________________________________________________________, 

CURSO: _____________________________________________________________, 

TURMA _____________________________________________________________, 

IDENTIDADE Nº ______________________, EXPEDIDA PELO (A) _____________, 

EM ___ /___ /___, CPF Nº ______________________ , RESIDENTE À 

________________________________________________________ Nº __________, 

CEP ___________ - ______, CIDADE _____________________________________, 

TELEFONE RESIDENCIAL ______________ / TELEFONE CELULAR___________, 

E-MAIL ______________________________________________________________. 

RAÇA/COR: (  )BRANCA  (  )PRETA  (  )PARDA  (  )INDÍGENA  (  )AMARELA  (  )NÃO DECLARADA 
 

VENHO REQUERER MATRÍCULA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
PESQUISA APLICADA À SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER. 
 
  NESTES TERMOS 

         PEDE DEFERIMENTO 
 

 
___/___/____               __________________________________________ 
                                                            Assinatura do(a) Candidato(a) 

 
 


