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DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

FIOCRUZ/FOCEM-MERCOSUL 

 

Chamada de Seleção Pública para os candidatos ao Doutorado em Ciências da 
Saúde – Cooperação Internacional Fiocruz/Focem-Mercosul entre as Unidades da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e as Instituições parceiras: Instituto Pasteur de 
Montevidéu/Uruguai, Instituto CONICET/Max-Planck de Biomedicina/Argentina, 
Laboratório Central de Saúde Pública do Ministério da Saúde (LCSP) do Paraguai, 
Centro para o desenvolvimento de Pesquisa Científica (CEDIC), Paraguai, tornando 
público o calendário e as normas para a inscrição, seleção e ingresso dos 
candidatos. 
 
 
 
1. Das normas gerais 
 
1.1 O processo de que trata essa chamada tem a finalidade de selecionar e 
classificar os candidatos para o ingresso no doutorado em Ciências da Saúde – 
Cooperação Internacional Fiocruz/Focem- Mercosul por intermédio das Unidades do 
Instituto Oswaldo Cruz (IOC), Instituto Carlos Chagas (ICC) e Instituto Nacional de 
Infectologia (INI) e as instituições parceiras: Instituto Pasteur de 
Montevidéu/Uruguai, Instituto CONICET/Max-Planck de Biomedicina/Argentina, 
Laboratório Central de Saúde Pública do Ministério da Saúde (LCSP) do Paraguai, 
Centro para o desenvolvimento de Pesquisa Científica (CEDIC), Paraguai. 

 
1.2. Objetivo:  Tem como objetivo a formação de pessoal qualificado para o 
exercício de atividades de pesquisa, de magistério do ensino superior e profissionais 
no campo das ciências e tecnologias em saúde, em todos os setores de aplicação 
pertinentes. 
 
1.3. Público alvo: portadores de diploma de mestrado em Programas de Pós-
graduação stricto sensu reconhecidos pela CAPES ou órgão competente em cada 
país consorciado. 

 
Parágrafo único: Após avaliação criteriosa pela Comissão de Pós-
Graduação do doutorado, a inscrição de candidatos sem diploma de 
mestrado poderá ser aceita para o processo de seleção no doutorado; 
 

1.4. A homologação da inscrição se dará após a conferência da documentação 
enviada. 
 
1.5. O curso de Doutorado será ministrado em tempo integral, em regime de 40 
horas semanais, com duração entre 24 e 48 meses, incluindo a realização e defesa 
da tese. As atividades do curso serão desenvolvidas, na sede da Fiocruz no Rio de 
Janeiro e nas Instituições estrangeiras supracitadas. Os alunos deverão ser 
orientados por docentes oficialmente credenciados junto a um dos programas de 
pós-graduação consorciados nessa chamada.  
 
 
 



2 

 

 
Ministério da Saúde 
 
FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz 

 
 

Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz - Av. Brasil, 4365 Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil CEP: 21040-360 
Tel: 055 (21) 3885-1099 | https://portal.fiocruz.br/pt-br 

 
 

 
1.6. No ato da inscrição, os candidatos indicarão o Programa de Pós-graduação 
de seu interesse, no âmbito da lista de programas stricto sensu descritos a seguir: 

Biologia Celular e Molecular (IOC);  
Biologia Computacional e Sistemas (IOC); 
Biociências e Biotecnologia (ICC);  
Medicina Tropical (IOC); 
Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas (INI) 

O candidato ao indicar o programa de seu interesse, deverá considerar as 
áreas de concentração e linhas de pesquisas, assim como os docentes 
vinculados ao programa. 

Mais informações sobre os Programas de Pós-Graduação stricto sensu, podem ser 
obtidas nos seguintes endereços eletrônicos:  

 
https://pgbcm.ioc.fiocruz.br/ 
https://pgbcs.ioc.fiocruz.br 
http://www.icc.fiocruz.br/pgbbicc/curso 
https://pgmt.ioc.fiocruz.br 
https://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br 

 
1.7. Número de vagas: serão oferecidas até quinze (15) vagas. Não haverá a 
obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas disponibilizadas nesta 
Chamada. 
 
1.8. Bolsas de estudo: Não estão asseguradas bolsas de estudo. 
 
2. Das inscrições  
2.1. As inscrições, análise e julgamento dos candidatos para o processo de seleção 
2019 serão realizados de acordo com o calendário desta Chamada (ver abaixo). 

2.1.2. As inscrições serão realizadas online por meio da Plataforma SIGA no 

endereço eletrônico www.sigass.fiocruz.br onde os candidatos deverão preencher 
o formulário eletrônico de inscrição da seguinte forma: 

a. Acessar o sítio www.sigass.fiocruz.br  

b. Clicar em inscrição 

c. Clicar em Parcerias entre Programas Fiocruz (VPEIC) 

d. Iniciar inscrição (escolhendo o programa de interesse conforme item 1.6 desta 
chamada) 

e. Após o envio da inscrição online, salvar o formulário em PDF e encaminhar toda a 
documentação (item 2.2) para o endereço eletrônico ppg-focem@fiocruz.br 
 
 
2.2. Da documentação necessária:  

• Cópia digitalizada da Carta de Aceite do Orientador e Co-orientador (ver 
Anexo I).  

https://pgbcm.ioc.fiocruz.br/
https://pgbcs.ioc.fiocruz.br/
http://www.icc.fiocruz.br/pgbbicc/curso
https://pgmt.ioc.fiocruz.br/
https://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/
../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5FANROCF/www.sigass.fiocruz.br
http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=119
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5FANROCF/ppg-focem@fiocruz.br
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• Curriculum Vitae modelo lattes atualizado (www.cnpq.br); 

• Cópia digitalizada do Diploma ou declaração de conclusão e do histórico 
escolar do curso de graduação (cópia legível frente e verso);  

• Cópia digitalizada do Diploma ou declaração de conclusão e do histórico 
escolar do curso de mestrado (cópia legível frente e verso);  

• Cópia digitalizada da carteira de identidade e do CPF (cópia legível frente e 
verso);  

• Duas fotos 3X4 do candidato a serem entregues obrigatoriamente no ato de 
matrícula, caso o candidato seja aprovado. 

• Projeto de pesquisa, que será desenvolvido como projeto de doutorado, com 
no máximo dez (10) páginas (fonte Arial 11, espaço 1,5), contendo as 
seguintes seções: (1) título do projeto, identificação do aluno, orientador e 
co-orientador (ou colaborador) da Fiocruz e afiliação do laboratório das 
unidades consorciadas, (2) resumo, (3) introdução e justificativa, (4) 
objetivos, (5) desenho experimental e metodologia, (6) resultados 
preliminares (se houver) (7) aspectos éticos CEP/CEUA (anexar número de 
protocolo), (8) cronograma de execução, (9) apoio financeiro e (10) 
referências bibliográficas. (Ver Anexo II). 

*Projetos que envolvam o acesso a componentes do patrimônio genético: O acesso 
ao patrimônio genético é regulado pela Medida Provisória nº 2.186-16/01 e pelos 
decretos 3.945/01 e 4.946/03. Projetos que envolvam o acesso a componente do 
patrimônio genético e não se enquadrem nas definições constantes da Resolução 
CGEN no 21de 31 de agosto de 2006, deverão obter autorização de acesso e 
remessa de amostra de componente do patrimônio genético. 

**Projetos que envolvam Organismos Geneticamente Modificados (OGM) devem 
apresentam o Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB). 

***Caso, no ato da inscrição, o candidato não possua os certificados de que tratam 
os subitens * e **, tais certificados deverão ser apresentados no prazo máximo de 3 
meses após a matrícula. Em caso contrário, o aluno será automaticamente 
desligado do doutorado. 

**** Os candidatos que ainda estiverem cursando o Mestrado poderão se inscrever 
no processo de seleção mediante apresentação de declaração do programa de pós-
graduação onde cursa o mestrado, informando previsão de conclusão até o prazo 
limite para matrícula estabelecido na presente chamada. 
 
3. Do processo seletivo 

3.1. O processo seletivo se fará em duas etapas: Homologação da inscrição e 
Apresentação oral e defesa do projeto. 

 
3.2 Homologação da inscrição 
 
3.2.1. Nesta etapa será considerado a conferência da documentação enviada. A 
ausência de qualquer um dos documentos listados no item 2.2 impossibilitará a 
inscrição. 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5FANROCF/www.cnpq.br
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3.2.2. O enquadramento do projeto de tese nas linhas de pesquisa dos programas 
consorciados assim como da elegibilidade dos orientadores para orientar no 
programa, também será considerado.  
 
3.3 Apresentação oral e defesa do projeto de tese de doutorado 
 
3.3.1. Os candidatos com inscrição homologada passarão para a etapa seguinte que 
consiste na apresentação e defesa do projeto seguindo o calendário desta Chamada 
(ver item 4). A avaliação do projeto a ser desenvolvido como tese de Doutorado 
considerará o escopo do projeto e a exequibilidade da pesquisa no prazo de até 48 
meses. Cada candidato fará uma apresentação oral do seu projeto de tese durante 
cerca de 15 minutos, podendo ser utilizado Datashow. Logo após a apresentação 
oral do projeto, o candidato será arguido pelos membros da comissão avaliadora, 
reunida no Instituto Pasteur de Montevidéu.  
 
3.3.2. A apresentação e discussão do projeto dar-se-á presencialmente ou 
remotamente, em casos de o candidato não puder se deslocar até Montevidéu. 
 
3.3.3. As notas serão dadas após avaliação da apresentação oral do candidato e 
das respostas do candidato às perguntas feitas sobre o projeto. As perguntas 
poderão estar diretamente relacionadas ao projeto (Introdução, Metodologia e 
Desenho Experimental, Cronograma, Referências Bibliográficas e Resultados 
Preliminares), quanto ao conhecimento geral do assunto tratado no projeto.  

3.3.4. Adicionalmente, poderão ser incluídas na entrevista, perguntas que visem 
avaliar o grau de comprometimento e motivação do candidato para completar com 
sucesso o doutorado.  

Candidatos que obtiverem pontuação inferior a 7,0 (sete) nessa etapa serão considerados 
REPROVADOS. 
 
 
3.4. Classificação dos candidatos e divulgação dos resultados 
 
3.4.1. Os candidatos APROVADOS na etapa acima serão classificados segundo o 
seu desempenho na apresentação oral e defesa do projeto de tese de doutorado. 
Estão previstas até 15 vagas. Portanto, poderão ser considerados CLASSIFICADOS 
apenas os 15 primeiros colocados. Em caso de empate, o currículo do aluno será 
usado como critério de desempate, considerando a produção científica e o tempo de 
experiência na área. Os demais candidatos serão considerados aprovados NÃO-
CLASSIFICADOS havendo, no entanto, a possibilidade de reclassificação em caso 
de desistência. 
 
Observação: Recomenda-se ao candidato comparecer ao local da entrevista com 
20 (vinte) minutos de antecedência da hora marcada. É importante ressaltar que 
decorridos 15 minutos (quinze) do início do horário agendado, o candidato 
retardatário poderá ser considerado faltoso.  
 
3.4.2. O resultado, antes e após a análise de possíveis recursos, será 
disponibilizado nos websites dos programas de pós-graduação das unidades 
parceiras. 
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4. Calendário 

Atividades Período 

Período de Inscrição e envio da documentação 01/03/2019 a 30/04/2019 

Homologação das Inscrições 02/05/2019 a 10/05/2019 

Resultado da homologação de inscrição 13/05/2019 

Período para solicitações de recursos 14/05/2019 a 17/05/2019 

Divulgação de respostas a recursos 20/05/2019 

Apresentação oral do projeto e análise curricular 24/06/2019 a 28/06/2019 

Resultado final 01/07/2019 

Período para solicitações de recursos 02/07/2019 a 05/07/2019 

Divulgação da lista final dos aprovados 08/07/2019 

Período de Matrícula 08/07/2019 a 15/07/2019 

Início das aulas 05/08/ 2019 

 
5. Matrícula 

5.1. Os candidatos selecionados serão matriculados em um dos 5 programas de 
Pós-Graduação participantes desta cooperação, conforme definido no processo de 
homologação da inscrição. O período de matrícula será oportunamente informado 
ao candidato aprovado por e-mail. 

5.2. No ato da matrícula, toda a documentação elencada no item 2.2 desta chamada 
deverá ser entregue na forma física (impressa). 

5.3. No caso de candidato selecionado com vínculo empregatício, exigir-se-á carta 
da Chefia Superior da sua instituição de origem, indicando liberação para frequentar 
o Doutorado, preferencialmente em tempo integral, ainda que sendo possível a 
liberação em tempo parcial (mínimo de 30 horas semanais), durante os 48 (quarenta 
e oito) meses de duração do curso.  

5.4. No caso de candidato sem vínculo empregatício, exigir-se-á documento no qual 
este se declare em condição de frequentar o curso, durante os 48 (quarenta e oito) 
meses, mesmo se não for obtida bolsa de estudo.  
 
6. Informações adicionais 

6.1. Só serão aceitas inscrições realizadas através do formulário eletrônico e com o 
encaminhamento da documentação necessária. 

6.2. Não haverá segunda chamada para nenhuma das etapas do processo seletivo. 

6.3. A interposição de recursos, respeitando-se os prazos divulgados no calendário 
constante nesse documento, deverá ser encaminhada por e-mail ppg-
focem@fiocruz.br e será avaliada pela Coordenação do Doutorado em Ciências da 
Saúde-Cooperação Internacional Fiocruz/Focem-Mercosul. Após a divulgação do 
resultado final não caberá mais qualquer tipo de recurso. 
 
 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5FANROCF/ppg-focem@fiocruz.br
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5FANROCF/ppg-focem@fiocruz.br
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7. Disposições gerais 
 
7.1. Informações adicionais e auxilio com o preenchimento do formulário de 
inscrição podem ser obtidas através do e-mail: ppg-focem@fiocruz.br   
 
7.2. Os casos omissos serão dirimidos pela coordenação do curso de Doutorado em 
Ciências da Saúde Cooperação Internacional Fiocruz/Focem-Mercosul. 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019. 
 
 

Coordenação Geral do Doutorado em Ciências da Saúde 
Cooperação Internacional Fiocruz/Focem-Mercosul 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5FANROCF/ppg-focem@fiocruz.br
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ANEXO I   

 

 
CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 
 

Declaro estar ciente e de acordo com a orientação do (a) 

candidato(a)_____________________________________, no desenvolvimento do 

projeto: _____________________________________________” 

caso seja aprovado(a) na Chamada de seleção pública do curso de doutorado em 

Ciências da Saúde - Cooperação Internacional Fiocruz/Focem-Mercosul . 

 

________________, ____ de __________ de 2019. 

 

_____________________________________ 

(assinatura e carimbo do orientador 1) 
 

_____________________________________ 

  (assinatura e carimbo do orientador 2, se houver) 
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ANEXO II 

 

 
PROJETO DO DOUTORADO 

Doutorado em Ciências da Saúde- Cooperação Internacional Fiocruz/Focem-
Mercosul  

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INDICADO PELO CANDIDATO 

 
 

 

CANDIDATO 

 

 
ORIENTADOR PRINCIPAL (DOCENTE PERMANENTE) E AFILIAÇÃO DO LABORATÓRIO 

 

 
CO-ORIENTADOR OU COLABORADOR E AFILIAÇÃO DO LABORATÓRIO 

 

 

ATENÇÃO! 

O Projeto deverá conter esta capa e a proposta para o projeto de doutorado, 

com no máximo dez páginas (fonte Arial 11, espaço 1,5), contendo as seguintes 

seções: (1) título do projeto, identificação do aluno, orientador e co-orientador 

(ou colaborador) da Fiocruz e afiliação dos laboratórios consorciados, (2) 

resumo, (3) introdução e justificativa, (4) objetivos, (5) desenho experimental e 

metodologia, (6) resultados preliminares (se houver) (7) aspectos éticos 

CEP/CEUA, (8) cronograma de execução, (9) apoio financeiro e (10) referências 

bibliográficas. 

 

 


