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CHAMADA PÚBLICA 

Nº 6-2020/2021 

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 12 (doze) 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 em 

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. As 

linhas de pesquisa estão disponibilizadas no site do MPCAL/ICTB 

(http://www.mpcal.ictb.fiocruz.br) 

 

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 12 (doze) vagas distribuídas entre as duas 

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

http://www.fe.unb.br/pos_graduacao/cursos-1/mestrado-profissional
http://www.mpcal.ictb.fiocruz.br/
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2- Em conformidade com a Portaria nº1433/2017-PR da Presidência da Fiocruz, das vagas 

destinadas aos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da Fiocruz nos processos seletivos 

abertos a partir de 05 de outubro de 2017, um número mínimo de 10% (dez por cento) será 

provido para candidatos que se declararem Pessoa com Deficiência ou que se autodeclararem 

negros (pretos e pardos) ou indígenas. Até o ano de 2020, o percentual de vagas destinadas a 

cotistas deverá ser de 20% do total de vagas oferecidas pelo programa. O candidato que atender 

os requisitos da Portaria nº1433/2017-PR (Anexo 7) deverá preencher os formulários incluídos 

no referido anexo. Se as vagas reservadas para os candidatos cotistas (negros, indígenas e 

portadores de deficiência) não forem preenchidas, serão revertidas para a livre concorrência.  

 

V – DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para este Processo Seletivo Discente serão realizadas de 07 de dezembro de 2020 

a 22 de janeiro de 2021. 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 

 

VI - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Para se inscrever, o candidato deverá acessar a Plataforma Siga (www.sigass.fiocruz.br) 

preencher o formulário eletrônico de inscrição, imprimir, assinar, digitalizar e enviar junto aos 

outros documentos para o e-mail mestrado.ictb@gmail.com 

Não haverá a necessidade de autenticação de documentos em cartório. 

Para a inscrição são exigidos os seguintes documentos: 

1. Ficha de inscrição eletrônica, impressa e 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) 

5. Carta de liberação do empregador, em caso de vínculo empregatício do candidato. (Anexo 4 

A) 

6. Carta de ciência e autorização da chefia imediata. Somente para servidores/colaboradores da 

Fiocruz. (Anexo 4 B) 

7. Carta de intenções quanto ao mestrado; (Anexo 5) 

8. Documento de Identidade em que conste o campo naturalidade. 

http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
mailto:mestrado.ictb@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/index.htm
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9. CPF (dispensado caso conste o número no documento de identidade) 

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

11. Duas fotografias 3 x 4 com data recente. 

12. Pré-projeto de pesquisa. O Pré-projeto será avaliado em relação aos parâmetros como a 

estruturação, a relação do trabalho com a Ciência em Animais de Laboratório/Biomodelos e 

Métodos Alternativos ao Uso de Animais de Laboratório. Deverá ser feita a descrição do produto 

técnico/tecnológico (PTT) esperado, conforme o documento de área de medicina veterinária da 

CAPES, como descrito no anexo I.  

O pré-projeto deve ter no máximo 6 páginas, em papel modelo A4, fonte Arial 11, espaço entre 

linhas de 1,5 e margens de 2,0 cm. A folha de rosto contendo título não será contada. O pré-

projeto deverá conter introdução, relevância ou justificativa, objetivos (Geral e Específicos), 

metodologia sucinta, descrição do produto tecnológico esperado, cronograma e referências. O 

pré-projeto deverá ser assinado, preferencialmente, pelo candidato e pelo orientador. Pré-

projetos fora desse escopo não serão pontuados. 

13.  Importante: O e-mail fornecido pelo candidato no ato da inscrição será o canal de 

comunicação entre a secretaria acadêmica e o candidato, bem como para o envio dos links 

para a realização do processo seletivo.  

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 no padrão A4 por meio 

digital e legível, frente e verso (quando for caso) e enviados para o e-mail  

mestrado.ictb@gmail.com 

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

o candidato deverá 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, 

mailto:mestrado.ictb@gmail.com
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mediante cotejo da cópia com o original, pelo próprio servidor a quem o documento deva ser 

apresentado.” 

6. Solicitamos que o candidato portador de alguma deficiência informe a nossa Secretaria 

Acadêmica, através do e-mail  mestrado.ictb@gmail.com , no período 07 de dezembro 

de 2020 a 22 de janeiro de 2021, as condições específicas que necessita para 

a realização das provas. 

 

VII – DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

A seleção dos candidatos será feita em ambiente virtual e a avaliação será realizada em três 

etapas desenvolvidas na seguinte ordem. 

 

PRIMEIRA ETAPA:  

Análise de documentos e homologação das inscrições: 

Será feita a conferência dos documentos. A ausência de qualquer documento será alvo de 

comunicação com o candidato, que deverá apresentá-lo até o dia 25 de janeiro de 2021 

Resultado da primeira etapa 

A divulgação dos resultados da homologação das inscrições ocorrerá no dia 29 de janeiro de 

2021. 

A lista das inscrições homologadas estará disponível no site www.sigass.fiocruz.br Link Inscrição 

> Programa Ciência em Animais de Laboratório/ICTB. 

 

SEGUNDA ETAPA  

A segunda etapa será composta de três partes: 

1ª Avaliação de compreensão de língua estrangeira (pontuação máxima DEZ pontos). 

a) A Prova escrita de compreensão de texto na língua Inglesa tem caráter eliminatório, com 

duração de 2 (duas) horas. 

b) O texto será fornecido em ambiente virtual, através do link que será disponibilizado para o e-

mail utilizado no ato da inscrição, 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 a dicionário. As instruções sobre a realização da 

avaliação de compreensão de língua estrangeira em ambiente virtual estão descritas no Anexo 

2. 

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

mailto:mestrado.ictb@gmail.com
file:///C:/Users/Aula/Downloads/www.sigass.fiocruz.br
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e) Não haverá, em hipótese alguma, revisão de prova. 

 

2ª. 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 3.   

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

 

TERCEIRA ETAPA 

 Entrevista dos candidatos (pontuação máxima de DEZ pontos) 

 

a) Nesta etapa serão avaliados os pré-projetos, bem como conhecimento em CAL. 

b) O período de realização das entrevistas será de 01 a 05 de março de 2021. 

 

 

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 março 2021, por meio da Plataforma SIGA 

(www.sigass.fiocruz.br) Link Inscrição > Programa Ciência em Animais de Laboratório/ICTB. 

 

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, 

primeiramente, as idades dos candidatos, ficando mais bem classificado o candidato com idade 

mais elevada e, em seguida, a nota da prova de conhecimentos em CAL. 

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

edital. 

 

IX – DA MATRÍCULA 

O período de matrícula para os alunos aprovados e classificados será de 15 a 19 de março 2021. 

A matricula será realizada na SECRETARIA ACADÊMICA DO MPCAL/ICTB, com o 

file:///C:/Users/Aula/Downloads/www.sigass.fiocruz.br
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preenchimento da ficha de matricula e entrega das cópias dos documentos utilizados para 

a inscrição no processo seletivo. Nesta etapa, os documentos originais deverão ser 

apresentados para simples conferência. 

SECRETARIA ACADÊMICA DO MPCAL/ICTB, 

Av. Brasil, 4365 -Manguinhos - Rio de Janeiro, RJ. 

CEP: 21.040-900 

 

X – DISPOSIÇÕES FINAIS 

1- Serão oferecidas 12 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 funcionamento da secretaria acadêmica virtual será 

realizado através do e-mail mestrado.ictb@gmail.com. Outras informações também podem ser 

adquiridas no site do programa  http://www.mpcal.ictb.fiocruz.br 

4- 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; 

5- Este Edital terá ampla divulgação a partir do dia 07 de dezembro de 2020, na plataforma 

(www.sigass.fiocruz.br) Link Inscrição > Programa Ciência em Animais de Laboratório/ICTB e 

no site do MPCAL (http://www.mpcal.ictb.fiocruz.br) 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mestrado.ictb@gmail.com
http://www.mpcal.ictb.fiocruz.br/
file:///C:/Users/Aula/Downloads/www.sigass.fiocruz.br
http://www.mpcal.ictb.fiocruz.br/
file:///C:/Users/Aula/Downloads/www.sigass.fiocruz.br
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XI – DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPA DATA 

Inscrições 07 de dezembro de 2020 a 22 de janeiro 
de 2021 

Divulgação das inscrições homologadas 29 de janeiro de 2021 

Provas de inglês  23 de fevereiro de 2021 

Entrevistas/defesa pré-projeto 01 a 05 de março de 2021 

Resultado final 12 de março 2021 

Matrícula 15 a 19 de março 2021 

Inscrição em disciplinas 22 a 31 de março de 2021 

Início das aulas 05 de abril de 2021 
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ANEXO 1 

PRODUTO TÉCNICO/TECNOLÓGICO- CAPES 

MEDICINA VETERINÁRIA 

  

QUALIS TECNOLÓGICO - ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Produtos técnicos/tecnológicos qualificáveis para a Área de Medicina Veterinária  

1. Produto bibliográfico e produto de editoração (artigo publicado em revista técnica 

ou jornal, livro autoral publicado, capítulo de livro publicado ou organização de livro ou 

coletânea, anais, enciclopédia organizada)  

2. Ativos de propriedade intelectual 

 3. Curso de formação profissional com carga horária mínima de 20h 4. 

Software/aplicativo 

 5. Norma ou Marco regulatórias (Elaboração de normas ou marco regulatório e 

estudos de regulamentação)  

6. Relatório técnico conclusivo ou manual/protocolo  

7. Produto de comunicação (Produção de programas de mídia e produção de 

programas de veículos de comunicação/websites)  

8. Processo tecnológico não patenteável  

9. Material didático (produção de material didático) 

 10. Evento organizado (Nacional e Internacional)  
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ANEXO 2 

INSTRUÇÕES PROVA DE INGLES 

 

  

 

Para realização da avaliação de compreensão de língua estrangeira em ambiente virtual o 

candidato(a) deve: 

a) Dispor de computador, tablet ou aparelho smartphone com câmera funcionando e com o 

software Zoom previamente instalado. 

b) Dispor de internet de boa qualidade, preferencialmente, banda larga em ambiente solado de 

ruídos e outras pessoas; 

c) Entrar na sala virtual do concurso, cujo link será enviado no dia antecedente por e-mail, 

preferencialmente com 10 minutos de antecedência. Serão tolerados apenas 5 minutos de 

atraso. Depois desse prazo nenhum candidato será aceito na sala virtual. 

d) ter folhas de papel sem pauta em branco e caneta disponíveis para anotar seu CPF, a 

numeração de perguntas que devem ser respondidas e suas devidas respostas, nesta ordem. O 

texto com a prova escrita de compreensão de texto na língua Inglesa, bem como as perguntas 

que o candidato deve responder, será compartilhado via chat do Zoom para que o candidato(a) 

abra em tela e o visualize. A prova deverá ser respondida à mão, em papel, com caneta 

esferográfica azul ou preta. 

e) Com a câmera do computador, tablet ou smartphone focar a mesa de prova do candidato, 

apenas com folha de prova e caneta, claramente visíveis, durante o transcorrer do exame. Será 

permitido o uso de dicionário inglês/português, mas este deve ser antes mostrado à banca pela 

câmera. 

f) Não será autorizada a saída do local de prova até a conclusão da prova pelo candidato, salvo 

justificativa enviada à banca, por mensagem de texto, que irá analisar a pertinência da 

justificativa e autorizar, ou não, a saída do ambiente de prova. Destaca-se que a retirada, mesmo 

que temporária, do local de prova sem autorização da banca implicará em imediata exclusão do 

concurso. A prova terá tempo máximo de 120 minutos. 

g) Qualquer outra interferência por parte do candidato que possa prejudicar o bom andamento 

do concurso acarretará a imediata desclassificação, salvo justificativa fundamentada, a ser 

analisada pela banca. 

h) Ao final da resolução da prova, o candidato (a) deverá imediatamente utilizar scanner ou 

câmera digital para registrar ou digitalizar a prova escrita concluída e enviá-la imediatamente à 

banca, por e-mail a ser informado no dia do exame.   
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                                                 ANEXO 3  

                     Critérios para avaliação do currículo 

 

Importante: Organizar os documentos comprobatórios seguindo a 

ordem descrita para os critérios de avaliação e preencher a planilha 

atribuindo auto pontuação do currículo. 

 

 

1- Titulação (4 pontos) 

 

 

 

 

Especificação Pontuação 

unitária 

Número de 

produtos 

Pontuação 

atribuída 

Pontuação 

máxima 

Especialização ou 

Residência 

0,5   1,0 

Cursos de extensão ou 

atualização 

0,1   0,5 

Bolsista de Agência de 

Fomento e outros. 

0,5   0,5 

Experiência profissional na 

área (comprovada) 

0,2 por ano de 

experiência 

  2,0 

Subtotal  4,0 
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2-Produção Técnico -Científica (4 pontos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificação Pontuação 

unitária 

Número 

de 

produtos 

Pontuação 

atribuída 

Pontuação 

máxima 

Artigo original publicado em 

periódico especializado (circulação 

internacional ou nacional) 

0,5   1,5 

Artigo publicado em periódico de 

circulação (restrita ou institucional) 

ou de divulgação. 

0,1   0,5 

Livro técnico ou didático (na área) 0,5   1,0 

Capítulo de livro  0,2   0,6 

Criação/organização/coordenação 

de página virtual/ Software (na 

área) 

0,1   0,4 

Subtotal  4,0 



             

12 

3- Participação em eventos (2 pontos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificação Pontuação 

unitária 

Número de 

produtos 

Pontuação 

atribuída 

Pontuação 

máxima 

Conferência / palestra 

(ministrada) 

0,5   1,5 

Comunicação oral ou participação 

em mesa-redonda em evento 

nacional / internacional 

(ministrada) 

0,4   1,2 

Apresentação de pôster ou painel 

pelo/a candidato/a. 

0,2   0,8 

Participação em congressos, 

workshop etc. (como ouvinte) 

0,1   0,5 

Subtotal máximo  2,0 
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 ANEXO 4 A  

 

CARTA DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 
(PARA QUEM POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO) 

 
Declaro estar ciente de que o(a) profissional .......................................................... 

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

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

Animais de Laboratório, no Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB), da Fundação 

Oswaldo Cruz. Caso o(a) profissional seja aprovado(a), autorizo sua matrícula para realização do 

curso de Mestrado Profissional, com duração de 24 meses, com início previsto para 

......................................, e concordo com sua liberação de 20 horas semanais  durante o período 

do curso. 

 

Em ........ de ........................... de             

 

 

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

Responsável oficial/Chefia imediata responsável 
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CARTA DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 

 

ANEXO 4 B 

 

 

(PARA QUEM POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O ICTB) 

Declaro estar ciente de que o(a) profissional .......................................................... 

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

do processo de seleção para o Programa de Mestrado Profissional em Ciência em Animais de 

Laboratório, no Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB),  da Fundação Oswaldo 

Cruz. Caso o(a) profissional seja aprovado(a), autorizo sua matrícula para realização do curso de 

Mestrado Profissional, com duração de 24 meses, com início previsto para 

...................................., e concordo com sua liberação de 20 horas semanais  durante o período 

do curso. 

Em ........ de ........................... de           

    

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

Responsável oficial/Chefia imediata responsável 

 

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

Coordenador, Gerente ou Vice-Diretor da área 

 

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

Diretoria do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos 
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ANEXO 5 

 

MODELO DE CARTA DE INTENÇÕES 
 

 

 

À Comissão Docente de Seleção do Programa de Pós-graduação em Ciência em Animais de 

Laboratório (MPCAL). 

 

 

Eu, ______________________________________________________, candidato(a) ao Curso 

de Pós-graduação  em Ciência em Animais de Laboratório, do Instituto de Ciências e Tecnologia 

em Biomodelos (ICTB/Fiocruz), na modalidade de mestrado profissional, apresento a seguir 

minhas intenções em relação ao Curso.  

 

 

 

Explicitar em seu texto: 
 (1) Os motivos que o levaram a escolher o MPCAL, as suas expectativas em relação ao curso e 
seus objetivos;  
 
(2) Indicação, caso haja, dos possíveis nomes de docentes habilitados para orientação em 2021, 
com os quais gostaria de desenvolver o trabalho de dissertação. Favor anexar a carta de aceite 
do orientador e do coorientador disponível no site http://www.mpcal.ictb.fiocruz.br 
 
(3) Justificativa de suas intenções, com base em suas próprias experiências. 
 

 

http://www.mpcal.ictb.fiocruz.br/
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ANEXO  6 

  Conteúdo e referências bibliográficas- MPCAL 

                                               

                                   Conteúdos trabalhados no MPCAL          

✓ 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 de 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. 
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✓ Gestão de biotérios.  

✓ Métodos alternativos ao uso de animais de laboratório (técnicas e legislação). 
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