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CHAMADA PARA PROCESSO SELETIVO 

CURSO DE DOUTORADO  

 2º Semestre de 2014 

 

De ordem da Senhora Diretora do Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR), da Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ), Drª. Zélia Maria Profeta da Luz e de acordo com a legislação em vigor, torno 

público, para conhecimento dos interessados, que as inscrições para os exames de seleção para o 

ingresso no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – Curso de Doutorado, estarão 

abertas no período de 02 a 05 de junho de 2014. 

 

I – DA INSCRIÇÃO 

1. Todas as informações sobre as inscrições poderão ser obtidas no site da Plataforma SIGA 

(http://www.sigass.fiocruz.br). Os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico de 

inscrição, disponível no site da Plataforma. Posteriormente, o formulário deve ser impresso, 

assinado e encaminhado via Correios ou pessoalmente, com os documentos a seguir, para o 

endereço constante neste Edital; 

2. Formulário de inscrição devidamente preenchido; 

3. Currículo Lattes (orientações de preenchimento na Plataforma Lattes http://lattes.cnpq.br), 

acompanhado de todos os comprovantes. O candidato deverá entregar 4 (quatro) 

cópias do Currículo Lattes e somente uma cópia dos comprovantes; 

4. Cópia do Diploma de Mestrado (cursos reconhecidos/recomendado pela CAPES). Serão 

aceitos candidatos em fase de conclusão do curso, mediante declaração do orientador, 

atestando estar em condições de defender a dissertação até a data da matrícula. Aos 

selecionados, a matrícula está condicionada à apresentação da cópia da ata da defesa da 

dissertação; 

5. Quatro cópias do Histórico Escolar do Mestrado; 

6. Projeto de pesquisa (04 cópias) compatível com a área de concentração escolhida e as 

linhas de pesquisas do programa (www.cpqrr.fiocruz.br/posgraduacao/saudecoletiva), com 

no máximo 5 páginas (exceto folha de rosto), formato A4, fonte Arial, tamanho 11, espaço 

1,5, contendo: Folha de rosto (com título e nome do candidato), Título, 

Introdução/Justificativa, Objetivos, Metodologia, Resultados Esperados, Cronograma e 

Referências. A identificação do candidato deve aparecer apenas na Folha de rosto; 
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7. Carta de intenção, de até 1 página, dirigida à Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva, explicitando os motivos que levaram o candidato a se inscrever em um 

programa de doutorado na área da saúde coletiva e a adequação do projeto proposto à linha 

de pesquisa escolhida; 

8. Comprovação de Submissão OU Carta de Aceite OU Publicação de um artigo, em revista 

científica com corpo editorial, como autor principal ou co-autor, nos últimos 5 (cinco) anos. 

Apresentar cópia integral do artigo e, em caso de mais de uma publicação, apresentar 

apenas a mais relevante. 

9. Documento comprobatório do pagamento da taxa (R$ 44,00) para a realização da prova de 

inglês que será de responsabilidade da “Viamundi Idiomas e Traduções” ou solicitação de 

dispensa da mesma, conforme versa item II – DA SELEÇÃO desse Edital. 

10. Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 105,22 (cento e 

cinco reais e vinte e dois centavos), mediante pagamento do boleto bancário disponível no 

site (http://www.sigass.fiocruz.br). 

IMPORTANTE: no momento de gerar o boleto, caso haja algum problema de certificado de 

segurança do site, basta clicar em “Continuar neste site (não recomendado)”. 

 

 Observações: 

• Ao finalizar o preenchimento das informações de inscrição, o candidato deverá salvar para 

que seja gerado o número de inscrição e então, imprimir o formulário completo para 

posterior assinatura e envio ou entrega à secretaria. 

• Caso o candidato encontre dificuldades no uso do sistema de inscrição, deverá entrar em 

contato com a secretaria do programa, cujo endereço consta ao final deste Edital. 

• A conclusão da inscrição se encerrará com o envio (via sedex) ou entrega da documentação 

solicitada ao candidato para a secretaria. A data limite da postagem ou entrega da 

documentação será 05/06/2014. 

• Os pedidos de isenção de taxa de inscrição deverão ser encaminhados à secretaria 

acadêmica, acompanhados da documentação pertinente, conforme decreto nº 6.593, de 2 de 

outubro de 2008, da Presidência da República. 
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II – DA SELEÇÃO 

O exame de seleção para ingresso no Doutorado constará de três etapas: (1) Comprovação de 

proficiência em língua inglesa; (2) Análise do projeto de pesquisa apresentado; e (3) Apresentação 

do projeto de pesquisa, seguida de arguição oral, e análise do curriculum Lattes. 

• A primeira etapa (prova de língua inglesa) será realizada por um centro de excelência em 

idioma, externo à Fiocruz. Essa etapa será eliminatória, sendo considerados aprovados os 

candidatos que obtiverem rendimento mínimo de 60% dos pontos. Os pontos obtidos não serão 

computados na próxima etapa. Para a prova de língua inglesa de interpretação de textos será 

permitido o uso de dicionário impresso. Os candidatos deverão se inscrever na “Viamundi 

Idiomas e Traduções”, no período de 02 a 05/06 – acessar o endereço eletrônico 

www.viamundi.com.br para orientações sobre o pagamento de uma taxa no valor de R$44,00 

(quarenta e quatro Reais)  e preenchimento da ficha de inscrição. Serão dispensados dessa 

etapa os candidatos que comprovarem conhecimento em língua inglesa, conforme descrito no 

item I (DA INSCRIÇÃO).  

Para obtenção de dispensa da primeira etapa (prova em língua inglesa), apresentar, no ato da 

inscrição, cópia autenticada de Certificado de Proficiência em Língua Inglesa, tendo obtido 

aproveitamento mínimo de 60%, considerando um prazo de validade de dois anos, exceto nos 

casos em que a validade vier explicitada no certificado. Serão considerados os seguintes 

certificados: Test of English as Foreign Language - TOEFL, International English Language Test – 

IELTS, Michigam (ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE, CAE, CPE). Também serão 

dispensados os candidatos aprovados (mínimo de 60%) no exame de proficiência em língua 

inglesa aplicado pelo Centro de Extensão da Faculdade de Letras da Universidade Federal de 

Minas Gerais – CENEX-FALE/UFMG. 

A segunda e terceira etapas serão conduzidas por uma banca examinadora composta por 4 

membros, sendo pelo menos 2 deles externos à instituição. 

• A segunda etapa será constituída pela análise do projeto de pesquisa apresentado pelo 

candidato no ato da inscrição, sendo de caráter eliminatório. Para a análise do projeto, a 

banca irá considerar: (a) justificativa, relevância e originalidade (20%); (b) clareza dos 

objetivos (15%); (c) Adequação metodológica (30%); (d) viabilidade da proposta (15%); (e) 

inserção nas linhas de pesquisa do programa (20%). Apenas os candidatos que obtiverem 

70% ou mais nessa fase serão convocados para a terceira etapa, sendo os pontos obtidos 

não computados para a nota final. 
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• A terceira etapa, de natureza eliminatória e classificatória, será constituída pela 

apresentação do projeto de pesquisa, arguição oral do candidato e análise do curriculum 

Lattes. Na apresentação do projeto e arguição oral serão considerados os seguintes quesitos: 

(a) apresentação e capacidade de argumentação com a banca (20%); (b) conhecimento 

sobre o tema de interesse (20%); (c) domínio da metodologia proposta (20%); (d) 

adequação à área de concentração e linha de pesquisa proposta (10%). A análise do 

curriculum Lattes (30%) irá considerar experiência em pesquisa, docência e serviço de 

saúde, além da produção científica. Para a apresentação da proposta de pesquisa haverá um 

equipamento de data show disponível. A defesa constará de uma apresentação oral de até 15 

(quinze) minutos pelo candidato, seguida de arguição de até 45 (quarenta e cinco) minutos, 

pela Comissão Examinadora. 

 

Observações: 

• Para a realização de Defesa da Proposta, os candidatos deverão estar munidos de documento 

oficial com foto. 

• O local de realização da Defesa da Proposta será divulgado oportunamente pela Secretaria do 

Programa e no site do mesmo. 

 

III – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Apenas serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70% (setenta por 

cento) dos pontos distribuídos na terceira etapa. 

A classificação final será por ordem decrescente da nota obtida, para cada área de concentração. Em 

caso de empate, serão considerados os seguintes critérios, nesta ordem de prioridade: (a) maior 

nota obtida na avaliação da proposta de pesquisa; e (b) maior nota na avaliação do currículo. 

O resultado final será divulgado pela Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 

situada na unidade Geraldo Campos Valadão da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais – ESP-MG 

e no site do Programa, conforme cronograma divulgado nesse edital. 

Os documentos dos candidatos não aprovados deverão ser retirados até 30 dias após a divulgação 

do resultado final. Após esse prazo os mesmos serão destruídos. 

 

IV – DOS RECURSOS 
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Conforme cronograma divulgado nesse edital, o candidato poderá interpor recurso junto à Comissão 

de Pós-Graduação (CPG) em Saúde Coletiva, que irá se pronunciar a respeito. O recurso deverá ser 

apresentado na Secretaria do Programa. 

 

V – CRONOGRAMA 
 

Cronograma das Atividades 

Atividade Data Horário 

Inscrição para prova de inglês (Viamund 
Idiomas) 

28/05 a 05/06/2014  

Inscrição 
 

02 a 05/06/2014 8:30 às 16:30 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 04/06/2014 8:30 às 16:30 

Postagem  05/06/2014 
Expediente dos 

Correios* 

Deferimento da inscrição 10/06/2014 Até às 16:30 

Prova de inglês 14/07/2014 14:00 

Resultado da prova de inglês (1ª etapa) 16/07/2014 Até às 16:30 

Apresentação de recurso (prova de inglês) 17/07/2014  8:30 às 16:30 

Resultado da 1ª etapa e convocação para 
a 2ª etapa 

18/07/2014 Até às 16:30 

Análise do projeto de pesquisa 
apresentado 

21 a 23/07/2014  8:00 às 17:00 

Resultado da 2ª etapa 23/07/2014 Até às 16:30 

Apresentação de recurso (análise do 
projeto) 

24/07/2014  8:30 às 16:30 

Resultado da 2ª etapa e convocação para 
a 3ª etapa 

25/07/2014  Até às 16:30 

Defesa de projeto de pesquisa, arguição e 
análise de currículo (3ª etapa) 

28/07/2014 e 29/07/2014 8:00 às 17:00** 

Resultado da 3ª etapa 30/07/2014 Até às 16:30 

Apresentação de recurso (3ª etapa) 31/08/2014 8:30 às 16:30 

Resultado final da seleção 01/08/2014 Até às 16:30 

Matrícula 04/08/2014 e 05/08/2014  8:30 às 16:30 
 
          *enviar via sedex  
          ** Conforme escala a ser divulgada 
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VI – DAS VAGAS 

Serão oferecidas 12 vagas (08 para a área de Epidemiologia e 04 para a área de Ciências Humanas 

e Sociais em Saúde), sendo que os seguintes docentes estão credenciados para orientação nesse 

processo seletivo: 

Área de concentração Professor  E-mail 

Epidemiologia 

Ana Lúcia Teles Rabello ana@cpqrr.fiocruz.br 

Antônio Ignácio de Loyola Filho aloy@cpqrr.fiocruz.br 

Cibele Comini César cibele.comini@gmail.com 

Érico de Castro-Costa castro-costa@cpqrr.fiocruz.br 

Fernando Augusto Proietti  fernandoaproietti@gmail.com  

Maria Fernanda F. Lima e Costa lima-costa@cpqrr.fiocruz.br 

Sérgio William Viana Peixoto sergio@cpqrr.fiocruz.br  

Ulisses Eugênio C. Confalonieri  uconfalonieri@cpqrr.fiocruz.br 

Ciências Humanas e 

Sociais em Saúde 

Celina Maria Modena celina@cpqrr.fiocruz.br 

Josélia Oliveira Araújo Firmo firmoj@cpqrr.fiocruz.br 

Virgínia Torres Schall  vtschall@cpqrr.fiocruz.br 

Zélia Maria Profeta da Luz profeta@cpqrr.fiocruz.br  

 

 

VII – DAS BOLSAS DE ESTUDO 

O Programa não dispõe de bolsas de estudo para todos os candidatos aprovados. Assim as bolsas 

disponíveis serão distribuídas pela Comissão de Pós-Graduação (CPG), de acordo com a classificação 

dos candidatos e os critérios dos órgãos de fomento.  

 

  



 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

Centro de Pesquisas René Rachou – CPqRR 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

 

Av. Augusto de Lima, 2061, sala 103- Barro Preto  Belo Horizonte MG Brasil Cep: 30190-002 

Tel.: 55 0xx31 3295.7727/ 3295.1492 Fax: 55 0xx31 3295 3115  http://www.cpqrr.fiocruz.br/posgraduacao/saudecoletiva  

 

VIII – DA MATRÍCULA 

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período nos dias 04 e 05 de Agosto de 

2014. São documentos exigidos nesta etapa: 

1. Ficha de matrícula, disponível no site www.cpqrr.fiocruz.br/posgraduacao/saudecoletiva; 

2. Cópia da Carteira de Identidade (frente e verso); 

3. Cópia do CPF (frente e verso); 

4. Cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino); 

5. Cópia do Título de Eleitor e dos comprovantes de votação; 

6. Cópia do passaporte devidamente regularizado na Polícia Federal, para os candidatos 

estrangeiros; 

7. Duas fotografias 3x4; 

8. Cópia da Ata de Defesa de Dissertação, para os candidatos concluintes; 

9. Cópia do diploma e histórico escolar da Graduação. 

 

Observações: 

•  Todas as cópias dos documentos exigidos deverão estar acompanhadas do original, para 

autenticação pela Secretaria Acadêmica. 

•  Os candidatos selecionados que não registrarem a matrícula até 16:30 horas do dia 

05/08/2014, perderão a vaga. Estas vagas poderão ser preenchidas em ordem decrescente 

de classificação dos candidatos aprovados, por área de concentração. 

 

IX – LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Secretaria Acadêmica 

Rua Uberaba, 780 – sala 06 - Térreo (Unidade Geraldo Campos Valadão da Escola de Saúde Pública 

do Estado de Minas Gerais – ESP-MG) - Barro Preto 

CEP: 30180-080- Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 3295.7727 – 3295.1492 

Horário: 08:30 às 12:00 e 13:00 às 16:30 
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X – INFORMAÇÕES 

E-mail: pgsco@cpqrr.fiocruz.br 

Home Page: www.cpqrr.fiocruz.br/posgraduacao/saudecoletiva  

Plataforma SIGA: www.sigass.fiocruz.br 

 

Belo Horizonte, 31 de março de 2014. 

 

 

 
 

 

 

Josélia Oliveira Araújo Firmo 

Coordenadora do Programa 

 


