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CHAMADA PÚBLICA 

Nº 2-2016/2017 

PROCESSO SELETIVO DE ACESSO AO MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIA EM 

ANIMAIS DE LABORATÓRIO(MPCAL) 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência em Animais de Laboratório do 

Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos  (ICTB/Fiocruz)* torna pública, para 

conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para o processo seletivo discente do 

Curso de Mestrado Profissional em Ciência em Animais de Laboratório (Processo Nº 

31010016148PO), com a finalidade de preencher 8 (oito) vagas por ordem de classificação dos 

aprovados. 

 

I – DO MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

O MPCAL é um programa de pós-graduação stricto sensu em Ciência em Animais de 

Laboratório, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) do Ministério da Educação. O curso destina-se a formar profissionais com nítido 

entendimento do papel ético e de bem-estar no conhecimento científico e tecnológico na área 

de Ciência de Animais de Laboratório. O MPCAL é um curso que conduz ao título de Mestre em 

Ciência em Animais de laboratório, formando profissionais que reunirão condições para 

desenvolver atividades profissionais, de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico na área. 

 

II – DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 

 

O Curso de Mestrado Profissional em Ciência em Animais de Laboratório se articula em torno 

de duas Áreas de Concentração: Ciência em Animais de Laboratório e Gestão de Biotérios. 

 

III– DOS REQUISITOS  

Poderão participar do processo seletivo os candidatos portadores de diploma de curso 

superior devidamente registrado no Ministério da Educação e que possuam disponibilidade de 

20 horas semanais para dedicação ao curso. 

 

IV - DAS VAGAS 

1- O processo seletivo tem o objetivo de preencher 8 (oito) vagas distribuídas entre as duas 

áreas de concentração do Programa: Ciência em Animais de Laboratório e Gestão de Biotérios. 

2- É reservado ao portador de deficiência 1 (uma) vaga, em face da classificação obtida, além 

da igualdade de condições com os demais candidatos em todos os termos e etapas. O 

http://www.fe.unb.br/pos_graduacao/cursos-1/mestrado-profissional
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candidato portador de deficiência deverá apresentar junto à documentação para a inscrição, o 

laudo médico que ateste a sua deficiência. 

 

V – DAS INSCRIÇÕES 

 

1- As inscrições para este Processo Seletivo Discente serão realizadas de 05 a 30 de 

setembro de 2016. Todas as informações referentes ao processo seletivo poderão ser 

obtidas no site da Plataforma Siga (www.sigass.fiocruz.br) Link Inscrição > Programa 

Ciência em Animais de Laboratório/ICTB 

 

2- Não serão aceitas as inscrições requeridas fora do prazo. 

3-Dada à especificidade do curso não serão aceitas transferências de programas de pós-

graduação de qualquer curso de mestrado da Fiocruz ou de outras instituições. 

 

VI - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

Para se inscrever, o candidato deverá preencher o Formulário eletrônico de inscrição, 

imprimir e assinar. Vale ressaltar que somente com o navegador Internet Explorer é 

possível o acesso à Plataforma SIGA.  

Não haverá a necessidade de autenticação de documentos em cartório. Deverá ser 

apresentado o documento original e uma cópia. De acordo com o Decreto n°6.932, de 11 de 

agosto de 2009:  

Para a inscrição são exigidos os seguintes documentos: 

1. Ficha de inscrição eletrônica, impressa assinada; 

2. Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso); 

3. Cópia do Histórico Escolar; 

4. Currículo Lattes segundo a Plataforma Lattes do CNPq(http://lattes.cnpq.br/index.htm) com 

comprovação (cópias impressas); 

Currículo atualizado e impresso, criado na Plataforma Lattes-CNPq, em que conste o endereço 

de acesso do currículo do candidato na página do CNPq (www.cnpq.br). Clicar em “Plataforma 

Lattes” e depois, abaixo do ícone Currículo Lattes, clicar em “Buscar”. Incluir o nome completo 

e clicar em “Buscar”. 

5. Carta de intenções quanto ao mestrado; 

6. Carta de apresentação do empregador/professor;  

http://www.sigass.fiocruz.br/
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7. Carteira de Identidade em que conste o campo naturalidade. 

8. CPF (dispensado caso conste o número no documento de identidade) 

9. Certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma de 

graduação. 

10. Duas fotografias 3 x 4 com data recente. 

11. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (Cento e 

cinquenta reais) 

 

Procedimentos para pagamento:  

Via GRU - Simples  

Para que seja gerado este tipo de GRU, com os devidos códigos de barra para pagamento no 

Banco do Brasil, o aluno deve acessar o site http://www.stn.fazenda.gov.br/, clicar em “guia de 

recolhimento da união” no lado direito da tela, clicar em “Impressão GRU – simples” no lado 

esquerdo da tela.  

Aparecerá, então, a guia para que seja preenchida com os dados abaixo. Depois de 

devidamente preenchida, clicar em “Emitir GRU simples” no pé da página.  

 Unidade Gestora:Código: 254420 Gestão: 25201  

 Nome da Unidade: Centro de Criação de Animais de Laboratório 

 Código de Recolhimento: 28922-1 (Matrículas e Anuidades de Cursos)  

 Descrição do Recolhimento: Será preenchida automaticamente pelo sistema  

 Número de Referência: 254435  

 Competência: Preencher com o mês e ano atuais  

 Vencimento: Preencher com a data em que será efetuado o pagamento  

 CNPJ ou CPF: Preencher com o CNPJ ou CPF do Recolhedor (este dado é essencial)  

 Nome do contribuinte: Preencher com o nome da empresa ou do aluno 

Valor Principal e Valor total: Preencher com o valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) 

referente à taxa de inscrição. Não preencher os outros campos de valores. 
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Observações:  

1. Não serão aceitas as inscrições requeridas fora do prazo. 

 

2. Dada à especificidade do curso, não serão aceitas transferências de programas de pós-

graduação de qualquer curso de mestrado da Fiocruz ou de outras instituições. 

 

3. Em caso de graduação no exterior, será necessária a apresentação da revalidação 

do diploma por universidade brasileira. 

4. Todos os documentos enunciados deverão ser apresentados através de fotocópia 

legível, frente e verso. 

 

5. Não haverá a necessidade de autenticação de documentos em cartório. No ato da 

inscrição, o candidato deverá ser apresentar o documento original e uma cópia dos 

documentos listados acima. De acordo com o Decreto n°6.932, de 11 de agosto de 2009:  

 

“art. 9º - Salvo na existência de dúvida fundada quanto à autenticidade e no caso de imposição 

legal, fica dispensado o reconhecimento de firma em qualquer documento produzido no Brasil 

destinado a fazer prova junto a órgãos e entidades da administração pública federal, quando 

assinado perante o servidor público a quem deva ser apresentado; art. 10 ‐ A juntada de 

documento, quando decorrente de disposição legal, poderá ser feita por cópia autenticada, 

dispensada nova conferência com o documento original; § 1º ‐A autenticação poderá ser feita, 

mediante cotejo da cópia com o original, pelo próprio servidor a quem o documento deva ser 

apresentado.” 

6. Solicitamos ao candidato portador de alguma deficiência para a realização da prova 

que informe a nossa Secretaria Acadêmica, através do e-mail  

mestradoictb@fiocruz.br, no período de 10/10 a 01/11/2016, a modalidade de 

deficiência que se encontra acometido, para fins de preparo do ambiente necessário à 

realização das provas. 

Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 

 

Toda a documentação exigida acima, no item VI, deverá ser entregue diretamente na 

Secretaria Acadêmica do ICTB, no endereço: 

Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos.  

Secretaria Acadêmica - Área de Ensino 

Av. Brasil, 4365, Manguinhos 

CEP: 21040-900 

 

file:///C:\Users\Aula\Downloads\mestradoictb@fiocruz.br
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VII – DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

A seleção dos candidatos será feita em três etapas, desenvolvidas na seguinte ordem. 

 

PRIMEIRA ETAPA:  

Análise de documentos e homologação das inscrições: 

Será feita a conferência dos documentos, conforme especificado no item VI. A ausência de 

qualquer documento será alvo de comunicação com o candidato, que deverá apresentá-lo até 

o dia 30 de setembro de 2016.  

Uma vez não comparecendo à Secretaria Acadêmica para a apresentação de algum documento 

ou para esclarecimentos, o candidato fica automaticamente excluído do processo seletivo. 

Resultado da primeira etapa 

A divulgação dos resultados da homologação das inscrições ocorrerá no dia 10 de outubro de 

2016, na Secretaria Acadêmica do Mestrado Profissional em Ciência em Animais de 

Laboratório (CAL).  

A lista das inscrições homologadas será exposta, ainda, no site www.sigass.fiocruz.br Link 

Inscrição > Programa Ciência em Animais de Laboratório/ICTB e no site do ICTB/CECAL: 

www.cecal.fiocruz.br. 

As decisões da Banca Examinadora são soberanas, não cabendo recurso. 

 

SEGUNDA ETAPA  

A segunda etapa será composta de três partes: 

1ª.Avaliação de compreensão de língua estrangeira. 

a) Prova Escrita de Compreensão de Texto na língua Inglesa, de caráter eliminatório e terá a 

duração de até 03 (três) horas. 

b) O texto fornecido versará sobre qualquer tema relacionado à Ciência em Animais de 

Laboratório.A prova tem como objetivo avaliar a competência na compreensão de texto 

escrito, sendo permitida consulta ao dicionário. 

c)O candidato será considerado apto ou não apto. A nota mínima exigida nesta etapa da 

seleção é 6,0 (seis). 

d) A Prova Escrita de Compreensão de Texto em Idioma Estrangeiro será realizada em 07 de 

novembro, às 9 horas, na sala de aula do ICTB. 

e) Não haverá, em hipótese alguma, revisão de prova. 

file:///C:\Users\Aula\Downloads\www.sigass.fiocruz.br
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2ª. Prova escrita de conhecimentos na área de atuação do curso de Ciência em Animais de 

Laboratório(pontuação máxima DEZ pontos). 

a) A prova escrita será discursiva, de caráter classificatório,e terá duração de 03 (três) horas. 

b) A nota mínima de aprovação nesta etapa da seleção é 6,0 (seis).  

c) A prova escrita de conhecimentos em CAL será realizada em 08 de novembro, às 9 horas, na 

sala de aula do ICTB. 

d) Referências bibliográficas estão disponíveis no anexo 1. 

e) Não haverá, em hipótese alguma, revisão de prova. 

3ª. Avaliação do curriculum vitae (pontuação máxima de DEZ pontos). 

Durante a análise do curriculum vitae, a Banca Examinadora avaliará o candidato a partir dos 

critérios estabelecidos no anexo 2. 

As decisões da Banca Examinadora são soberanas, não cabendo recurso. 

 

Da Classificação: 

Serão classificados neste processo seletivo os candidatos não eliminados na compreensão de 

língua estrangeira e na prova escrita. 

O resultado das provas será divulgado dia 25 de novembro 2016 na Secretaria Acadêmica do 

ICTB, no site www.sigass.fiocruz.br  Link Inscrição > Programa Ciência em Animais de 

Laboratório/ICTB e no site do ICTB/CECAL. 

 

TERCEIRA ETAPA  

1ª. Entrevista dos alunos classificados (pontuação máxima de DEZ pontos). 

a) Os candidatos classificados nas provas de língua estrangeira e de conhecimentos em CAL 

serão encaminhados à entrevista com a banca examinadora. 

b) As entrevistas serão marcadas e divulgadas a cada candidato por correio eletrônico, até o 

dia 25 de novembro 2016. 

c) O período de realização das entrevistas será de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2016. 

 

 

file:///C:\Users\Aula\Downloads\www.sigass.fiocruz.br
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VIII - DO RESULTADO FINAL 

1. O resultado final corresponderá ao somatório das notas obtidas pelo candidato. 

2. O resultado final será divulgado no dia 12 de dezembro 2016, por meio da Plataforma 

SIGA (www.sigass.fiocruz.br) Link Inscrição > Programa Ciência em Animais de 

Laboratório/ICTB, no site do ICTB / CECAL e na Secretaria Acadêmica do Mestrado. 

 

As decisões da Banca Examinadora são soberanas, não cabendo recurso. 

 

Do Desempate: 

No caso de empate em qualquer etapa do processo seletivo, o critério de desempate será, 

primeiro, a idade, ficando melhor classificado o candidato com idade mais elevada e, segundo, 

a nota da prova de conhecimentos em CAL. 

Estarão aptos para matrícula os candidatos classificados até o limite de vagas oferecidas neste 

edital. 

 

IX – PRÉ-MATRÍCULA 

O período de pré-matrícula para os alunos aprovados e classificados será de 14 a 20 de 

dezembro de 2016. 

 

X – DISPOSIÇÕES FINAIS 

1- Serão oferecidas 08 vagas para os candidatos classificados, em ordem decrescente. 

2- Não será divulgado resultado parcial ou final por telefone; 

3- Para atender ao presente edital, o horário de funcionamento da secretaria acadêmica será 

das 8h às 14horas.  

4- Os currículos serão devolvidos pela Secretaria do Curso somente aos candidatos não 

aprovados, em até 120 (cento e vinte) dias após a homologação do processo seletivo. Após 

esse prazo os currículos não recolhidos pelos candidatos serão descartados; 

5- As cópias dos documentos dos candidatos aprovados e classificados não serão devolvidas; 

6- Os candidatos portadores de deficiência deverão solicitar previamente por escrito os apoios 

necessários para a realização das provas; 

file:///C:\Users\Aula\Downloads\www.sigass.fiocruz.br
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7- A Comissão Examinadora tem plenos poderes para interpretar e decidir sobre eventuais 

dúvidas que possam surgir em relação ao presente Edital, assim como sobre os casos omissos. 

Caso não se alcance uma solução, fica eleito o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio 

de Janeiro, para dirimir qualquer dúvida ou litígio; 

8- Este Edital terá ampla divulgação a partir do dia 01 de setembro de 2015, na 

plataforma (www.sigass.fiocruz.br) Link Inscrição > Programa Ciência em Animais de 

Laboratório/ICTB e no site do ICTB/CECAL. 

 

9- A relação dos candidatos com inscrições homologadas e não homologadas, processo 

seletivo e candidatos aprovados para matrícula, estarão disponível no Link Inscrição da 

Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br). 

 

XI – DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

 

 

 

 

Etapa Data 

Inscrições 05 a 30 de setembro de 2016 

Divulgação das inscrições homologadas 10 de outubro de 2016 

Provas de inglês (07/11) e escrita (08/11) 07 e 08 de novembro de 2016 

Resultado das provas 25 de novembro 2016 

Entrevistas 30 de novembro a 02 de dezembro de 2016 

Resultado final 12 de dezembro de 2016 

Pré-matrícula 14 a 20 de dezembro de 2016 

Inscrição em disciplinas (Plataforma SIGA) 06 a 17 de fevereiro de 2017 

Inicio das aulas – Aula inaugural 06 de março de 2017 

file:///C:\Users\Aula\Downloads\www.sigass.fiocruz.br
file:///C:\Users\Aula\Downloads\www.sigass.fiocruz.br
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ANEXO I 

Conteúdo e referências bibliográficas  - MPCAL 

  

 

 

Conteúdo 

 

 

 Definição de biotério, importância, tipos, estrutura física, barreiras física e química, 

climatização, instalações, higiene, esterilização e desinfecção.  

 Aspectos de um biotério, envolvendo as condições específicas para a criação, nutrição e 

manutenção de animais de laboratório. 

 Características fenotípicas, parâmetros biológicos, reprodutivos e principais 

biotecnologias reprodutivas de animais de laboratório.  

 Classificação dos animais de laboratório quanto ao status sanitário e quanto ao status 

genético.  

 Planejamento e dimensionamento de colônias animais de laboratório: sistemas e 

métodos de acasalamento 

 Principais doenças e zoonoses em animais de laboratório.  

 Ética e bem-estar animal  

 Enriquecimento ambiental.  

 Noções de normas da qualidade. 

 Biossegurança em biotérios.  

 Boas Práticas de Laboratório.  

 Legislação vigente para o uso científico de animais. 

 Gestão de biotérios.  
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Referências Bibliográficas  

 

 A bibliografia indicada abaixo serve como critério mínimo, sendo que o(s) candidato(s) 

não deve(m) se restringir aos mesmos.  

 

Hogan, B; Beddington, R.; Costantini, F.; Lacy, E. Manipulating the Mouse Embryo: A 

Laboratory Embryo. Ed. CSHL Press 2ed. 1994, 497p. 

 Manual sobre cuidados e usos de animais de laboratório/ National Academic Press. 

ed.AAALAC e COBEA. 2003, 162p. 

 

Andrade, A; Pinto, S.C. ; Oliveira, R.S. Animais de laboratório: criação e experimentação. Ed. 

Fiocruz, 2006, 388p.  

Sirois, M.  Medicina de Animais de laboratório: Princípios e procedimentos. Ed. Rocca. 2008, 

344 p. 

Lapchik, V.B.V.; Mattaraia, V.G.M.; Ko, G.M. Cuidados e Manejo de Animais de Laboratório. Ed. 
Atheneu, 2009, 730p.  

 

Andrade A.; Andrade,MCR; Marinho AM; Ferreira Filho J. Biologia, Manejo e Medicina de 

Primatas Não Humanos na Pesquisa Biomédica. Ed. Fiocruz, 2010, 472p. 

 

Guide for the care and use of laboratory animals. In: NRC – National Research Council. 2011. 

Washington. 8° Ed. The National Academic Press 

FELASA Guidelines and Recommendations. Disponível em: http://www.felasa.eu  
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ANEXO II 

Critérios para avaliação do currículo 

 

    Importante: Organizar os documentos comprobatórios seguindo a  

       ordem  descrita para os critérios de avaliação. 

 

1- Titulação  (3 pontos) 

 

 

Especificação Pontuação 

unitária 

Número de 

produtos 

Pontuação 

atribuída 

Pontuação 

máxima 

Graduação nas áreas de 

Ciências Agrárias ou Ciências 

Biológicas. 

0,5   0,5 

Especialização ou Residência 0,5   1,0 

Cursos de extensão ou 

atualização 

0,1   0,5 

Bolsista de Agencia de 

Fomento e outros. 

0,5   0,5 

Experiência profissional na 

área (comprovada) 

0,1 por ano de 

experiência 

  0,5 

Subtotal  3,0 
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2-Produção Científica (5 pontos) 

 

3- Participação em eventos (2 pontos) 

Especificação Pontuação 

unitária 

Número de 

produtos 

Pontuação 

atribuída 

Pontuação 

máxima 

Artigo original publicado em periódico 

especializado (circulação internacional 

ou nacional) 

1,0   3,0 

Artigo publicado em periódico de 

circulação (restrita ou institucional) ou 

de divulgação. 

0,5   2,0 

Livro técnico  ou  didático (na área) 1,0   2,0 

Capítulo de livro / resenha de livro 0,5   2,0 

Criação/organização/coordenação de 

página virtual/ Software (na área) 

0,2   1,0 

Subtotal  5,0 

Especificação Pontuação 

unitária 

Número de 

produtos 

Pontuação 

atribuída 

Pontuação 

máxima 

Conferência / palestra 0,5   1,5 

Comunicação oral ou participação 

em mesa-redonda em evento 

nacional / internacional 

0,4   1,2 

Apresentação de pôster ou painel. 0,2   0,8 

Participação em congressos, 

workshop etc. (como ouvinte) 

0,1   0,5 

Subtotal  2,0 
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ANEXO III 

 

CARTA DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 

Declaro estar ciente que o profissional .......................................................... 

...................................................................................., sob minha responsabilidade hierárquica, 

participará do processo de seleção para do Programa de Mestrado Profissional em Ciência em 

Animais de Laboratório, Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB) – da Fundação 

Oswaldo Cruz. Caso o mesmo seja aprovado, autorizo sua matrícula para realização do curso 

de Mestrado Profissional com duração de 24 meses, com início previsto para março de 2017. 

 

Em ........ de ........................... de 2016. 

 

 

.............................................................................. 

Responsável oficial/Chefia imediata responsável 

 

 

........................................................................... 

Coordenador, Gerente ou Vice-Diretor da área 

 

 

........................................................................... 

Diretoria do  Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos  

(exclusivamente para os funcionários do ICTB) 


