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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – DOUTORADO 
PESQUISA APLICADA À SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER 

 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE 
DOUTORADO EM FLUXO CONTÍNUO – 2017 

 

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

do Adolescente Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz) e de 

acordo com a legislação em vigor, tornamos público, para conhecimento dos 
interessados, as normas para seleção de candidatos ao Curso de Doutorado em 
Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher em fluxo contínuo. 

O objetivo do programa é formar docentes para o nível superior e pesquisadores de 

excelência em nível de Doutorado, qualificados para o desenvolvimento de Pesquisa 
Aplicada à Saúde, ou seja, com visão ampla e crítica da produção internacional na 

área, capacidade de contribuição original ao conhecimento científico na sua 

especialidade e qualificação para elaborar e coordenar projetos de pesquisa clínica, 

analíticos e/ou experimentais. O Programa apresenta proposta abrangente, 

interdisciplinar e multiprofissional e busca, com esta perspectiva, o equacionamento de 

problemas científicos desafiadores associados ao surgimento, evolução e estratégias 

de enfrentamento, prevenção e controle das doenças.  

Este processo seletivo é de fluxo contínuo podendo, desta forma, qualquer interessado 

se candidatar, desde que preencha os requisitos aqui apresentados. O aluno poderá 

ser admitido no curso a qualquer momento do ano, devendo realizar a matrícula em 

seguida a sua aceitação. O aluno se inscreverá nas disciplinas que ocorrerão logo 

após sua entrada. 
 
Regime e Duração do curso: Regime de tempo integral, com duração máxima de 48 

meses. 
As inscrições serão realizadas através da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) 
link Inscrições > Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher.  
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1. Descrição das Linhas de Pesquisa em que são oferecidas vagas: 

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.  

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.  

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. 
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Pesquisa Clínica Aplicada à Saúde da Mulher 

Estudos voltados para problemas específicos da mulher, incluindo aspectos clínicos e 

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; abordagem das mulheres portadoras de lesões 

precursoras do câncer cérvico-uterino. 
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1.1 Orientadores e Linhas de Pesquisa 

Linha de Pesquisa  Orientador E-mail 
Aspectos ambientais, epidemiológicos, 
clínicos na promoção da saúde e prevenção 
da morbimortalidade  

Eloane Gonçalves Ramos eloanegramos@gmail.com 

Fisiopatologia de doenças de crianças em 
maior risco 

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

Zilton Farias Meira de 
Vasconcelos zvasconcelos@gmail.com 

Genética Médica Aplicada a Saúde da 
Criança e Adolescente 

Dafne Dain Gandelman Horovitz dafne@ceresgenetica.com.br 

Juan Clinton Llerena Junior llerena@iff.fiocruz.br 

Pesquisa Clínica Aplicada à Saúde da Mulher 

Beatriz Gilda Jegerhorn 
Grinsztejn gbeatriz@unisys.com.br 

Cecilia Vianna de Andrade  ceciliavianna@iff.fiocruz.br 
Fabio Bastos Russomano fabiorussomano@gmail.com 
Ilce Ferreira da Silva  ilce.silva@iff.fiocruz.br 
Lizanka Paola Figueiredo 
Marinheiro lizanka@globo.com 

Saúde Perinatal 

Gustavo Lobato de Azevedo lobato@iff.fiocruz.br 
José Maria de Andrade Lopes jlopesma@perinatal.com.br 

Marcus Tulius Teixeira da Silva marcustulius@ipec.fiocruz.br 

Maria Elisabeth Lopes Moreira bebete@globo.com 

Márlon de Freitas Fonseca marlon.iff@gmail.com 

Renato Augusto Moreira de Sá  rsa@cpdt.com.br 

Saint Clair dos Santos Gomes 
Junior scgomesjr@gmail.com 
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2.  Inscrição: 
 

Os candidatos interessados deverão preencher o formulário eletrônico de inscrição na 
Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrições > Pesquisa Aplicada à 
Saúde da Criança e da Mulher.  
 
2.1. Orientações para a Inscrição: 

 
a) O candidato só poderá manifestar interesse por uma vaga de orientação por 

docente permanente do Programa apto a recebê-lo. Para conhecer a 

possibilidade e interesse por parte do docente em orientá-lo, o interessado 

deverá contactar diretamente o docente com base nas informações disponíveis 

na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrições > Pesquisa Aplicada 

à Saúde da Criança e da Mulher. 

b) O formulário impresso e assinado, com a opção de linha de pesquisa e de 

orientador, junto aos documentos exigidos para inscrição, deverá ser assinado 

e entregue, das 09 às 16h, na Secretaria Acadêmica do Departamento de 

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

Fernandes Figueira - FIOCRUZ, situado na Av. Rui Barbosa, 716 – 4º andar - 

Prédio Mário Olinto, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22250-020, ou 
encaminhados, via correio/SEDEX. 

A não entrega de todos os documentos solicitados e preenchidos 
adequadamente implicará a não homologação da inscrição. 
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2.2. Documentos necessários: 
 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido, com a linha de pesquisa 
(apenas uma) e respectivo nome do orientador, assinado pelo candidato; 

b) 3 (três) cópias do projeto de pesquisa conforme o Anexo 1, assinadas pelo 

orientador e candidato; 

c) Cópia autenticada (frente e verso) do diploma ou declaração original de 

conclusão do curso de graduação emitida pela Instituição de Ensino, em papel 
timbrado, devidamente carimbada e assinada; 

d) Caso possua o diploma de mestrado, cópia autenticada (frente e verso) ou 

declaração de conclusão de curso, informando a data da defesa, já realizada, 

emitida pela Instituição de Ensino, em papel timbrado, devidamente carimbada 
e assinada.  

e) 3 (três) cópias do Curriculum Vitae criado na Plataforma Lattes-CNPq 

(www.cnpq.br). 

f) Cópia integral de pelo menos um artigo publicado em periódico científico 

indexado caracterizando experiência mínima com atividades de pesquisa e 

publicação de artigos científicos. No caso de trabalhos ainda não publicados, 

mas já aceitos para publicação, deverá ser anexada carta de aceite do 

periódico e/ou da editora e cópia integral do artigo. Não serão aceitas 

publicações anteriores ao ano de 1999. Não serão aceitos resumos de 
congresso científico nem resenhas, mas somente artigos completos. 

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

(duzentos e vinte reais), no Banco do Brasil, Agência 0087-6, conta 40000-9, 

em favor do Centro de Estudos Olinto de Oliveira (CNPJ 68641059/0001-00); 
não serão aceitos comprovantes de depósito por meio de envelopes ou 
de agendamento de operações. A taxa de inscrição não será devolvida em 
caso de não homologação da inscrição ou reprovação no Processo 
Seletivo. 
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h) O candidato poderá pleitear isenção da taxa de inscrição até o 2º dia de 
cada mês. Os interessados em efetivar a solicitação deverão fazê-la de próprio 

punho, anexando ao pedido cópia dos comprovantes que suportem os 

argumentos apresentados para isenção da taxa de inscrição. Estes 

documentos devem ser entregues, das 09 às 16h, ou enviados por SEDEX 

para a Secretaria Acadêmica do Departamento de Ensino do IFF/Fiocruz, Av. 
Rui Barbosa 716, 4º andar, CEP 22250-020. O resultado da análise do 
pedido será divulgado até o 10º dia de cada mês, através do portal do 

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

SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrições > Pesquisa Aplicada à Saúde da 
Criança e da Mulher. 

i) Caso deseje ser dispensado da Prova de Inglês, o candidato deverá apresentar 

cópia autenticada de comprovante do TOEFEL IBT (com pontuação mínima de 

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

 
CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS: 
 

− 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. 

 

− Não serão aceitas inscrições em caráter condicional. 

 

− O IFF/ Fiocruz não se responsabilizará por documentos enviados e não recebidos 

(inclusive SEDEX). 

 

− O simples recolhimento da taxa de inscrição na agência bancária não configura 

necessariamente efetivação da inscrição no Processo de Seleção. A efetivação 

será comprovada através do recebimento do crédito do depósito pela instituição 

bancária e do recebimento da documentação exigida.  
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− Para o ingresso no Curso de Doutorado, não é exigido o título de mestre, ainda 

que este seja fortemente recomendado. Assim, na avaliação de candidatos que 

almejem ingressar no programa de doutorado direto (sem mestrado concluído), 

serão consideradas a experiência em pesquisa e as produções técnicas e 

bibliográficas constantes no curriculum vitae do candidato, as quais deverão estar 

devidamente comprovadas. Nestes casos, a produção acadêmica deverá incluir 

pelo menos um artigo comprovadamente aceito para publicação ou publicado nos 

últimos 3 anos. Neste item, somente serão considerados periódicos científicos com 

qualificação Qualis (Capes) na área da Saúde Coletiva. Esses candidatos deverão 

estar participando há, pelo menos, 1 (hum) ano de, no mínimo, um grupo de 

pesquisa. Essa condição deverá ser comprovada por documento de agência de 

fomento ou por declaração do coordenador do grupo, no qual conste a participação 

do candidato em sua equipe. 

 

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

 

− Caso o prazo limite de alguma das etapas ocorra em finais de semana, 
recessos ou feriados, deve ser considerado o dia útil seguinte. 

 

− Todos os comunicados, homologação de inscrições e resultados das avaliações de 

cada etapa serão divulgados no portal do IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos 

e Processos Seletivos – Doutorado em Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e 

da Mulher e na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrições > Pesquisa 

Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher 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. 
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3. Etapas da Seleção: 
 

O exame de seleção para ingresso no Doutorado será realizado em 03 (três) etapas.  

 
3.1. Primeira Etapa: Inscrição e Homologação da inscrição 

As inscrições deverão ocorrer até o último dia útil de cada mês. 

A homologação da inscrição ocorrerá até o 7º dia útil do mês subsequente. 

 
3.2. Segunda Etapa: Avaliação do Projeto 

 
A análise do projeto de pesquisa será realizada por uma Comissão de Seleção 

definida pela CPG, considerando os critérios de acordo com o Anexo 2. 

 
O projeto do candidato será avaliado como “Inicialmente aceito” ou “Não Aceito”. 
No caso do não aceite do projeto, será elaborada uma breve justificativa, expondo as 

razões para a recusa.  
 
Análise do Projeto: Pontuação máxima 7 (sete) pontos. 
Os critérios para Avaliação do Projeto serão pontuados com as notas 1 (hum) para 

“adequado” ou 0 (zero) para “não adequado”. 

 
Defesa do Projeto: Pontuação máxima 3 (três) pontos. 
O candidato defenderá o Projeto perante a Comissão de Seleção em data previamente 

divulgada. 

 

O resultado parcial desta etapa será divulgado em até 10 dias após a homologação 
da inscrição no portal do IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos 

Seletivos – Doutorado em Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher e na 

Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrições > Pesquisa Aplicada à Saúde 

da Criança e da Mulher. 
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Serão aceitos pedidos de conhecimento do motivo de não aceitação e revisão da 
análise do projeto de pesquisa. O resultado final desta etapa será divulgado em até 
02 dias.  
Os candidatos cujos projetos não forem aceitos nesta etapa serão eliminados do 
processo seletivo. 
 
Observação: Candidatos com projetos não aceitos poderão reapresentá-los, com 

isenção da taxa de inscrição, no período máximo de 12 meses indicando as 

reformulações realizadas que justifiquem sua reapresentação ao programa de pós-

graduação. 
 
3.3. Terceira Etapa: Defesa do Projeto e Análise do curriculum vitae: 
 

A Defesa do Projeto e Análise do Curriculum Vitae serão realizadas em entrevista pela 

Comissão de Seleção. O agendamento será divulgado junto ao resultado final da 2ª 

Etapa.  

 

A Análise do Curriculum Vitae será realizada junto ao candidato e somente serão 

analisadas as produções técnico-científicas registradas nos currículos cadastrados na 

plataforma Lattes do CNPq até o dia da entrevista. Estas produções deverão ser 

devidamente comprovadas no ato da entrevista para que possam ser pontuadas 
conforme itens descritos no Anexo 3 desta Chamada Pública.  

 
4. Resultado final:  
 
O resultado final será divulgado em até 02 dias após a realização da 3ª etapa.  
 

A divulgação será no portal do IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos 

Seletivos – Doutorado em Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher e na 

Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrições > Pesquisa Aplicada à Saúde 

da Criança e da Mulher. 
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A nota do resultado final desta etapa será resultante da soma das duas parcelas 
da seguinte fórmula: 

Análise do projeto (7) + Defesa do Projeto (3) > peso 0,8  

Análise do curriculum vitae (10) > peso 0,2 

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima 7 (sete) no 

Processo Seletivo.  

 
5. Prova de Língua Inglesa:  
 

Exceto para os candidatos dispensados desta etapa (item 2.2 – alínea i), o aluno 

deverá solicitar à secretaria acadêmica sua inscrição para o exame de proficiência na 

língua inglesa, que é realizado anualmente. A não obtenção de nota igual ou superior 

a 50% em prova de inglês dentro do prazo para qualificação (24 meses) implicará o 

desligamento do curso.  
 
Pedidos de revisão da prova de inglês deverão ser encaminhados à Secretaria 

Acadêmica do IFF em até 48h após a divulgação do resultado. Pontos resultantes da 

anulação de alguma questão da prova de proficiência na língua inglesa serão 

atribuídos aos candidatos. 
 
6. 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 CPG definirá a indicação dos bolsistas, com base em critérios das 

instituições de fomento de bolsas e classificação do candidato atribuída pela Comissão 

de Seleção. 
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7. Matrícula:  
 

Os candidatos aprovados para o Curso de Doutorado deverão comparecer, até o 

último dia do mês subsequente da inscrição, das 09 às 16h, à 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: 22.250-020, ou encaminhar, via correio/SEDEX (com data de 
postagem até o referido dia), os documentos a seguir descriminados:  

 

a) Cópia autenticada do histórico escolar de graduação; 

b) Cópia autenticada do histórico escolar de mestrado, caso possua esta 

titulação; 

c) Duas fotografias 3 x 4 (três por quatro) com o máximo de um ano; 

d) Cópia autenticada de documento de identidade contendo número do CPF 

(frente e verso); 

 
A matrícula no programa será efetivada nos meses de abril e agosto, de acordo 
com o semestre de inscrição. 
 

8. Retirada dos documentos dos candidatos não selecionados:  
 
Os candidatos que não forem admitidos poderão 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. 
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9. Casos omissos:  
 

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

Comissão de Seleção, ouvidos a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher e a Vice-Direção de Ensino do 

IFF/FIOCRUZ. 

 

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2017. 
 
 
 

Zilton Farias Meira de Vasconcelos 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em  

Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher do IFF/ FIOCRUZ 
 
 
 

Maria Auxiliadora de Souza Mendes Gomes 
Vice-Diretora de Ensino do IFF/ FIOCRUZ 
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Anexo 1 – Modelo de folha de rosto e roteiro para projeto de Doutorado. 
 

<<TÍTULO – Escreva o título do projeto >> 

 

 

Projeto apresentado à comissão de 
seleção para o curso de doutorado em 
Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e 
da Mulher do Instituto Nacional de Saúde 
da Mulher, da Criança e do Adolescente 
Fernandes Figueira, da Fundação 
Oswaldo Cruz 

 

<<Nome – Escreva o nome do candidato>>  

 

<<Orientador – Escreva o(s) nome(s) do(s) orientador(es) 
(conforme Quadro 1)>>  

 

Rio de Janeiro,  ___/___/20__ 

 

 

________________________________________  

Assinatura do Candidato 

 

________________________________________  

Assinatura do orientador   
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ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA1  
 

[máximo de 10 páginas] 

 

1. Introdução (máximo de 4 páginas) 

2. Justificativa e aplicabilidade (máximo de 2 páginas) 

3. Objetivo Geral  
Expressa o que se pretende no projeto. 

4. Objetivos Específicos  
Expressa objetivos secundários ou detalhamento de etapas intermediárias do 
objetivo principal. 

5. Método (explicitando viabilidade estrutural, tecnológica e orçamentária) 

6. Resultados esperados. (A tese de doutorado tem como produto final o 

mínimo de dois artigos submetidos para publicação em revista científica com 

qualificação Qualis/CAPES na área Saúde Coletiva, sem o que não será 

possível fazer sua defesa pública. Todos os produtos decorrentes da tese e 

elaborados durante o curso deverão obedecer à Política de Acesso Aberto da 

Fiocruz. Estas questões devem ser abordadas objetivamente neste item). 
7. Cronograma: descrever detalhadamente as etapas que o candidato julgue 

necessárias para a execução do projeto. Fornecer uma estimativa do tempo 

que o candidato pretende utilizar para cada etapa do projeto e incluir 

orçamento. 
8. Referências  

Preferência para o sistema autor-data, disponível em: 

http://www.fiocruz.br/bibsmc/media/comoreferenciarecitarsegundooEstiloVanco
uver_2008.pdf  

  

                                                             
1 Espaço 1,5, fonte Arial ,Verdana ou Times New Roman tamanho 12, margens laterais, 
superior e inferior de 3 cm, recuo de primeira linha do parágrafo de 1,25 cm. 
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  Anexo 2 – Critérios e pontuação para Projeto de Pesquisa.   
   

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO INICIAL DO PROJETO DE PESQUISA 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________________________________________________ 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA APRESENTADO: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

ORIENTADOR:_____________________________________________________________________________________ 

Critérios para Avaliação do Projeto de Pesquisa:  Pontos Válidos Pontos Obtidos 
(0 ou 1) 

Adequação do Projeto à linha de pesquisa escolhida pelo candidato 1  

Relevância para a área de conhecimento 1  

Aplicabilidade 1  

Originalidade 1  

Aspectos éticos 1  

Consistência dos objetivos e do método 1  

Viabilidade de cronograma, orçamentária e condições para sua execução 1   

Resultado inicial 
 
p Não aceito 
 
p Inicialmente 
aceito 

Total 

Justificativa para o caso de não aceito:  

  

  

  

Avaliador  Assinatura 
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  Anexo 3 – 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 

até 3 pontos 

  

3) Monitoria  
0,5 ponto por semestre 

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  

1 ponto    

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

7) Mestrado 2 pontos   

8) Experiência em docência em educação profissional ou 

ensino superior em saúde 

 

0,5 ponto por semestre 

até 2 pontos 

  

Subtotal considerado (máximo 4 pontos) Mínimo de 2 pontos   

II. Produção Bibliográfica nos últimos 10 anos: Artigos 
científicos (não serão considerados periódicos sem ISSN) 

 

Pontuação máxima 

 

Pontuação 
apresentada pelo 

candidato 

Pontuação 
considerada pela 

banca 

 8) Artigo publicado ou aceito em periódico científico Qualis A 

na área da Medicina II 

2 pontos por artigo   

9) Artigo publicado ou aceito em periódico científico Qualis B 

na área da Medicina II 

1,5 ponto por artigo   
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10) Artigo publicado ou aceito em periódico científico Qualis C 

na área da Medicina II 

1 ponto por artigo   

11) Artigo publicado ou aceito em periódico científico sem 

qualificação Qualis na área Medicina II, mas indexados nas 

bases Pubmed, Medline , Scielo, Lilacs ou Latindex ou versão 

online de periódico indexado, ainda não registrada nas bases 

de dados acima  

0,5 ponto por artigo   

12) Artigo publicado ou aceito em periódico científico sem 

qualificação Qualis na área da Medicina II,  nem indexado nas 

bases de dados acima  

0,25 ponto por artigo   

13) 1
o 

autor em artigo publicado ou aceito em periódico 

científico Qualis A ou B na área da Medicina II. 

1,5 ponto (adicionar por 

artigo) 

  

14) 1
o 

autor em artigo publicado ou aceito em periódico 

científico Qualis C na área da Medicina II, ou sem qualificação 

Qualis na área da Medicina II, mas indexado nas bases 

Pubmed, Medline, Scielo, Lilacs ou Latindex, ou versão online 

de periódico indexado, ainda não registrada nas bases de 

dados acima  

1 ponto (adicionar por 

artigo) 

  

Subtotal considerado (máximo 3 pontos) Mínimo de 1 ponto   

III. Produção Bibliográfica nos últimos 10 anos: Livros, 
Capítulos de Livros e Congressos 

 

Pontuação máxima 

 

Pontuação 
apresentada pelo 

candidato 

Pontuação 
considerada pela 

banca 

15) Autor de livro técnico-científico com corpo editorial  2 pontos por livro   

16) Autor de livro técnico-científico institucional (Fiocruz, 

Ministério da Saúde ou equivalente) sem corpo editorial  

1,5 ponto por livro    

17) Organizador de livro técnico-científico com corpo editorial  1,5 ponto por livro   

18) Organizador de livro técnico-científico institucional 

(Fiocruz, Ministério da Saúde ou equivalente) sem corpo 

editorial  

1  ponto por livro   

19) Capítulo de livro técnico-científico com corpo editorial  1 ponto por capítulo   

20) Capítulo de livro técnico-científico institucional (Fiocruz, 

Ministério da Saúde ou equivalente) sem corpo editorial  

0,5 ponto por capítulo   
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21) Trabalho em congresso internacional  0,3 ponto por trabalho   

22) 1
o 

autor em trabalho em congresso internacional  
0,3 ponto por trabalho 

(adicionar por trabalho) 

  

23) Trabalho em congresso nacional  0,2 ponto por trabalho   

24) 1
o 

autor em trabalho em congresso nacional 
0,2 ponto por trabalho 

(adicionar por trabalho) 

  

25) Trabalho em congresso regional, estadual, jornada de 

iniciação científica ou bienal de pesquisa da Fiocruz  

0,1  ponto por trabalho   

26) 1
o 

autor em trabalho em congresso regional, estadual, 

jornada de iniciação científica ou bienal de pesquisa da 

Fiocruz  

0,1  ponto (adicionar por 

trabalho) 

  

Subtotal considerado (máximo 3 pontos) Mínimo de 1 ponto   

Total obtido (máximo 10 pontos)     

Avaliador  Assinatura 

  

  

  

  

Candidato Assinatura 
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Observações:  
 

1. Este formulário para pontuação do curriculum vitae deverá ser levado no dia da 
entrevista (com a coluna “Pontuação apresentada pelo candidato” 
preenchida pelo candidato) juntamente com os documentos comprobatórios 
para avaliação do currículo (etapa 3). A banca examinadora fará a conferência 
e sua legitimação. Ao final, candidato e banca assinarão o documento de 
avaliação. Atualizações mais recentes do Lattes (feita em data após a 
inscrição) serão aceitas nesta avaliação somente se em versão impressa 
levada pelo candidato (também sujeito a conferência pela banca através do site 
do CNPq). 
 

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). Obs: declaração do 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 
contra-cheque. 

 
4. A qualificação Qualis CAPES para a Medicina II considerada será a mais atual, 

independente da data de publicação do artigo e está disponível em: 
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam. 

 
5. Não serão considerados itens do Curriculum Vitae não comprovados, nem 

comprovantes de itens não registrados no Curriculum Vitae modelo Lattes. 
 


