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CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

EM PESQUISA APLICADA À SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER 

TURMA 2020 

 

Nota: 

 

Foi suprimido o ítem relativo ao anexo 3: “Declaração do docente como potencial 

orientador do candidato em caso de sua aprovação (anexo 3)”, assim como o anexo 3. 

 

 

Onde se lê: 

 

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 07 a 11 de outubro 

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. Estes documentos, assim como os demais descritos neste ítem 2.2, 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 11 de outubro de 

2019. O resultado da análise dos pedidos será divulgado em 14 de outubro de 2019, a partir 

das 16h, 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 
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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. 

 

 

Leia-se: 

 

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

 

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

Lattes-CNPq (www.cnpq.br); 

 

d) 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; 

 

e) O candidato poderá pleitear isenção da taxa de inscrição entre dos dias 07 a 11 de 

outubro 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. Estes documentos, assim como os demais descritos neste ítem 2.2, 

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 11 de outubro de 2019. O resultado da análise dos pedidos será divulgado em 14 

de outubro de 2019, a partir das 16h, 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 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos
http://www.cnpq.br/
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da Mulher, http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=111, em 11 de 

fevereiro de 2019, a partir das 16h; 
 

f) 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. 

 

 

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2019. 

Secretaria Acadêmica 

 

 


