
                                     

 
 

REPUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 
 

-  ALTERAR O CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO ; 
-  ALTERAÇÃO DO SUBITEM 3.6.5 DO ITEM 3.6. 2ª ETAPA –  PROVA 

ESCRITA; 

-  EXCLUSÃO DO ARTIGO 7 DA BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: (Promising 
approach to reducing Malaria transmission by ivermectin: Sporontocidal effect 

against Plasmodium vivax in the South American vectors Anopheles aquasalis and 
Anopheles darlingi) 

 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biologia da Interação 

Patógeno Hospedeiro -  PPGBIO-INTERAÇÃO 
 
O INSTITUTO LEÔNIDAS & MARIA DEANE ,  por intermédio  de seu DIRETOR, 
torna público a abertura de inscrições e estabelece as normas para o 
processo de seleção pública de candidatos para ingresso no Curso de 
Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Biologia da Interação Patógeno Hosped eiro.  

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. O ingresso ao Curso de Mestrado será realizado mediante processo 
seletivo nos termos desta chamada pública, cujo cronograma encontra -
se no Anexo I.  

1.2. O processo de seleção será realizado em 4 (quatro) etapas. E sua 
realização f icará a cargo da Comissão de Seleção nomeada para este f im.  

1.3. O curso, cujas vagas são oferecidas na presente Chamada Pública,  
terá sede em Manaus.  

1.4. Para esta Chamada Pública, estão sendo oferecidas 14 vagas .  Na 
inscrição, o candidato escolherá uma linha de pesquisa abaixo na qual  
deseja desenvolver seus estudos :  

Linha de pesquisa 1: Eco epidemiologia das doenças transmissíveis  

A linha abordará pesquisas que investiguem a influência das alterações 
antrópicas e ambientais no perfi l  epidemiológico das doenças 
transmissíveis. Ela também contemplará estudos que investiguem a 
biodiversidade dos insetos vetores de agentes patogênicos e a 
compreensão dos fatores ecológicos,  biológicos e comportamentais que 
determinem as dinâmicas de transmissão dessas doenças.  Ainda nesta 
l inha, outros estudos abordarão os fatores clínicos e/ou biológicos 
associados à aplicação de métodos de prevenção e/ou controle das 
doenças transmissíveis, bem como a investigação de determinantes 



                                     

 
 

epidemiológicos e f isiopatológicos associados aos agravos das doenças 
infecto-parasitárias.  

Linha de pesquisa 2: Bioquímica,  biologia celular e molecular  de 
patógenos e seus vetores  

A linha abordará estudos que invest iguem mecanismos celulares e 
moleculares associados na interação parasito -hospedeiro,  o papel  
exercido pelos diferentes agentes patogênicos e sua virulência em 
humanos e modelos experimentais, tais com murinos e artrópodes 
vetores colonizados. A l inha compreenderá estudos que util izem 
metodologias tradicionais e de alto desempenho, como proteômica,  
transcriptômica e genômica visando compreender aspectos morfológicos 
da f isiopatologia das doenças. Esta l inha abordará também pesquisas 
aplicadas para o desenvolvimento de metodologias de diagnóstico  
molecular de agentes infecciosos, bem com o a busca de princípios ativos 
como potenciais agentes terapêuticos visando o desenvolvimento de 
novas estratégias para o controle das doenças.  

 

1.5.  Considerando a Portaria nº 1433/2017 da Presidência da FIOCRUZ,  
Portaria Normativa n° 13/2016 do MEC, o estabelecido na Lei no 12.288, 
de 20 de julho de 2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial ,  o 
Decreto no 7.824, de 2012, e a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, a 
partir da presente Chamada Pública o PPGBIO-INTERAÇÃO adotará o 
sistema de cotas em seus processos seletivos.  

1.6.  Nesta chamada pública serão 10% do total das vagas para cotas.  

a)  Das 14 vagas oferecidas nessa Chamada Pública, uma (01) vaga será 
destinada para candidatos que se autodeclararem negros (pretos e 
pardos) ou indígenas ou se declararem pessoa com deficiência e 
treze (13) vagas serão para l ivre concorrência.  

b)  Os candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas 
ou pessoas com deficiênc ia,  concorrerão em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas;  
as avaliações; critérios de aprovação; horário e local de apl icação 
das provas; e, às notas mínimas exigidas.   

c)  O critério de reserva de vagas será a pl icado somente para f ins da 
classif icação e preenchimento de vagas ao f inal do processo seletivo:  
Os cotistas (negros e indígenas) concorrerão concomitantemente às 
vagas reservadas para cota e as dest inadas à ampla concorrência, de 
acordo com a sua classi f icação no processo selet ivo.  



                                     

 
 

1.7.  Poderão participar do processo de seleção candidatos que até a data 
da matrícula, completaram curso de graduação de duração plena, 
devidamente reconhecido pelo MEC.  

1.8. O Curso será ministrado em regime integral,  com duração máxima de 
24 (vinte e quatro) meses, incluindo a realização da defesa de 
dissertação.  

 

SOBRE A BOLSA DE ESTUDOS 

1.9.  O PPGBIO-INTERAÇÃO não garante a concessão de bolsa de estudo 
para todos os aprovados.  

a)  As bolsas disponíveis serão distribuídas, respeitando -se a ordem de 
classif icação geral dos candidatos (da maior nota para a menor 
nota), as normas das agências de fomento e as estabelecidas p ela 
Comissão de Bolsa do PPGBIO-INTERAÇÃO, até o l imite das bolsas.  

b)  O candidato, no ato da inscrição, deverá manifestar interesse em 
concorrer à bolsa de estudo.  

c)  O candidato,  selecionado para receber bolsa,  deverá apresentar no 
tempo definido pelo Serviço de Pós -Graduação, os documentos 
necessários para implementação da referida bolsa, dentre eles o 
TERMO DE LIBERAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL para dedicar -se ao Curso 
de Mestrado, da Instituição empregadora, se possuir vínculo 
empregatício, sempre nos termos da instituição de fomento.  

d)  Sua vigência será de 24 meses a contar do início do curso, sem 
prorrogação.  

1.10. Aos egressos do referido curso será outorgado o Diploma de Mestre 
em Biologia da Interação Patógeno -Hospedeiro .   

1.11. Os requisitos obrigatórios para obtenção do título de mestre em 
Biologia da Interação Patógeno-Hospedeiro são os seguintes: a)  
cumprimento da carga horária total do curso; b) aprovação no exame de 
l íngua inglesa (ou apresentação de aprovação em exame de proficiência 
em língua inglesa); c) aprovação no exame de qualif icação; d) 
cumprimento do estágio docência e e) aprovação da defesa de 
dissertação.  

1.12. A bibliografia recomendada está apresentada no Anexo II  desta 
Chamada.  

1.13. Todas as datas de realização das etapas do processo seletivo estão 
apresentadas no cronograma con tido no Anexo I  desta Chamada Pública.  



                                     

 
 

1.14. Os docentes orientadores, no PPGBIO -INTERAÇÃO, para o período 
2019-2021, estão apresentados no Anexo II I  desta Chamada. A definição 
de orientador por discente ocorrerá somente depois que o candidato 
passar para a condição de aluno.  

1.15. É de inteira responsabil idade do candidato o acompanhamento de 
todas as etapas do processo seletivo.  

 

2. DA INSCRIÇÃO   

2.1.  O período de inscrição deste processo se letivo está descrito no Anexo 
I.  

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ENVIADOS PARA INSCRIÇÃO DO 
CANDIDATO  

2.2.  Para se inscrever,  o candidato deverá apresentar a seguinte 
documentação 

a)  Formulário de inscrição preenchido por meio da Plataforma SIGA 
no endereço eletrônico www.sigass.f iocruz.br , observando os 
seguintes passos:  1) “clicar” em Inscrição; 2) “clicar” no Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu  em Biologia da Interação 
Patógeno-Hospedeiro; 3) preencher o formulário de inscrição;  e 4) 
Salvar a inscrição em pdf, imprimir e assinar.  

a.1. Os seguintes campos NÃO DEVEM SER PREENCHIDOS  no 
formulário de inscrição on-l ine: “Plano de Trabalho: Título da  
Proposta e Resumo”.  

a.2.  O campo referente a Área de Concentração  do curso é Biologia 
da Interação Patógeno–Hospedeiro.  
a.3. No campo Linha de Pesquisa ,  o candidato deverá escolher uma 
linha entre as DUAS apresentadas nesta Chamada, para qual deseja 
DESENVOLVER SEU TRABALHO DE PESQUISA.  

a.4.  A Plataforma SIGA só pode ser acessada através do navegador 
Internet Explorer .  

b)  Diploma do curso de graduação ou documento equivalente que 
comprove estar o candidato em condições de obter seu diploma 
antes da data da matrícula no curso de mestrado do PPGBIO -
INTERAÇÃO, se aprovado no processo seletivo.  

c)  Curriculum vitae atualizado, obrigatoriamente depositado na 
plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/ )  

d)  Cópia digital izada dos documentos que comprovem os itens que 
serão pontuados, conforme o Anexo IV .  

http://www.sigass.fiocruz.br/
http://lattes.cnpq.br/


                                     

 
 

e)  Carteira de Identidade Civil  ou Mil itar ou Carteira do Conselho de 
Classe (no caso da Carteira do Conselho que conste a fotografia, o 
número de identidade civil  ou militar).  

f)  CPF caso o número não  conste nos documentos l istados em e).  

g)  Candidato estrangeiro sem o VISTO PERMANENTE nem CIDADANIA 
BRASILEIRA deverá apresentar Passaporte com visto temporário. O 
visto de estudante será exigido no ato da matrícula se o candidato 
for aprovado.  

h)  RNE (Registro Nacional de Estrangeiros) para candidatos 
estrangeiros com VISTO PERMANENTE ou CIDADANIA BRASILEIRA.  

i)  Comprovante de pagamento do  boleto bancário no valor de 
R$100,00 (cem reais) emitido conforme orientações descritas no 
Anexo V ou o documento de isenção de pagamento da taxa de 
inscrição emitido pela Seção de Secretaria Acadêmica -  SECA, caso 
o candidato atenda aos requisitos definidos em 2.8.  

j)  Optantes por concorrer pela COTA devem observar:  

 Candidato que se autodeclarar negro (preto, pardo) ou indígena 
conforme quesito “cor ou raça” util izada pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística –  IBGE, deverá 
preencher/apresentar o formulário próprio (Anexo VI).  

 Candidato indígena,  além do formulário do Anexo V I, deverá 
apresentar cópia do registro administrativo de nascimento e óbito 
de índios (RANI) ou declaração de pertencimento, emitida pelo 
grupo indígena assinada por l iderança local.  

 Candidato que se declarar pessoa com deficiên cia, deverá 
preencher/apresentar documento declarando -se Pessoa com 
Deficiência, conforme formulário no Anexo VII.  

 O laudo médico,  emitido entre os meses de julho/2018 a 
setembro/2018, por médico especialista na deficiência 
apresentada, com CRM legível,  atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classif icação Internacional de Doenças (CID -
10).  

k)  Optante por vaga da LIVRE CONCORRÊNCIA deverá apresentar 
documento de auto declaração conforme quesit o “cor ou raça” 
util izado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística –  IBGE, preenchendo o formulário do Anexo VIII .  

2.3. Os documentos exigidos para inscrição deverão ser digitalizados em 
arquivo no formato “pdf”.  



                                     

 
 

2.4. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato 
deverá certif icar-se de que preenche todos os requisitos para a 
participação no Processo Seletivo. Uma vez efetivada a inscrição,  não 
haverá devolução do valor pago, salvo no caso de cancelamento do 
Processo Seletivo.  

2.5. Não será aceito comprovante de pagamento no formato 
“agendamento de pagamento” .  O candidato que enviar o comprovante 
neste formato não terá sua inscrição homologada.  

2.6. Para candidatos com dif iculdades de acesso à internet, o  ILMD 
disponibil izará,  no período de inscrição, no horário de 08:30 às 12:00 e 
de 13:00 às 16:00,  dois terminais no prédio da biblioteca no seguinte 
endereço: Rua Teresina, 476 –  bloco anexo, bairro Adrianópolis,  Manaus 
-  AM. CEP: 69.057-070.  

2.7. Esclarecimento sobre acesso ao Sistema SIGA, sistema de Inscrições 
e/ou preenchimento do formulário de inscrição poderá ser solicitado 
SOMENTE através do endereço eletrônico biointeracao@fiocruz.br   

 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO  DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

2.8. Haverá isenção do valor da taxa de inscrição para os candidatos 
amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no 
Diário Oficial  da União de 3 de outubro de 2008,  que preencham pelo 
menos uma das seguintes condições:  

a)  Candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico),  de que trata o Decreto no 6.135, de 26 
de junho de 2007, ou  

b)  Candidato que possua renda familiar mensal per capita de até meio 
salário mínimo (valor vigente) ou renda familiar mensal de até três 
salários mínimos, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho 
de 2007. (Comprovante do mês anterior ao da data da inscrição).  

2.9. O candidato deverá requerer isenção da taxa de inscrição no período 
estabelecido no Anexo I,  preenchendo o formulário de isenção de taxa de 
inscrição presente na Plataforma SIGA e constante no Anexo IX dessa 
Chamada. Para isso deverá acessar o seguinte endereço eletrônico para 
encaminhar a sol icitação: https://www.amazonia.fiocruz.br/sistemas/ppgbio  

a)  O candidato deve escolher a opção “INSCRIÇÃO NO PROCESSO 
SELETIVO DO PPGBIO- Interação”, e iniciar seu pedido de isenção, 
digitando como sua identif icação o número gerado no FORMULÁRIO 
DE INSCRIÇÃO DO SIGA, conforme a letra a do item 2.2 dessa 
Chamada Pública;  

mailto:biointeracao@fiocruz.br
https://www.amazonia.fiocruz.br/sistemas/ppgbio


                                     

 
 

b)  Digitar o nome completo, endereço eletrônico,  número de celular 
(com o código DDD) e a opção de concorrer por vaga da AMPLA 
CONCORRÊNCIA ou da COTA e “clicar” em ENVI AR;  

c)  Em seguida o candidato deverá ENVIAR os documentos,  l istados 
nessa Chamada Pública, exigidos para pedido de isenção de 
pagamento de taxa de inscrição, conforme 2.15.  

d)  O candidato deve escrever o nome do arquivo que identif ique CADA 
UM DOS DOCUMENTOS necessários para solicitação de isenção e em 
seguida deve “clicar” em ENVIAR. Essa operação deve ser efetuada 
até que todos os documentos estejam inseridos no sistema, e uma 
vez enviados os documentos, o candidato não poderá fazer nenhuma 
alteração.  

2.10.  Para solicitar  isenção da taxa de pagamento de inscrição, o 
candidato deverá apresentar APENAS os seguintes documentos: a) ANEXO 
IX, preenchido, assinado e convertido em arquivo pdf.,  e b) documento 
que comprove ser candidato inscrito no CadÚnico ou os compr ovantes 
para a verif icação conforme 2.8, também em pdf.  

2.11. De posse desses documentos pdf,  o candidato deverá inserir no 
sistema de inscrição e ENVIAR, e em seguida “cl icar” em “FINALIZAR 
INSCRIÇÃO”. Após a f inalização o candidato não poderá fazer nenh uma 
alteração.  

2.12. O candidato que não enviar a comprovação que ampare seu pedido 
de isenção do pagamento da taxa de inscrição terá de pronto, seu 
requerimento indeferido.  A declaração falsa sujeitará o candidato às 
sanções previstas em lei.  

2.13. Os resultados da análise dos pedidos de isenção serão 
disponibil izados obrigatoriamente na Plataforma SIGA 
www.sigass.f iocruz.br  > l ink Inscrição > PPGBIO-Interação, na data 
definida no Anexo I.  

2.14. O candidato com pedido de isenção deferido receberá, via e -mail ,  
declaração emitida pela SECA, que deverá fazer parte dos documentos de 
inscrição.  

 

PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO:  

2.15. Para enviar os documentos exigidos para inscrição no Processo 
Seletivo, o candidato deverá observar os seguintes procedimentos:  

a)  O endereço para se inscrever no Processo é o 
https://www.amazonia.fiocruz.br/sistemas/ppgbio  

http://www.sigass.fiocruz.br/
https://www.amazonia.fiocruz.br/sistemas/ppgbio


                                     

 
 

b)  O candidato deve escolher a opção “INSCRIÇÃO NO PROCESSO 
SELETIVO DO PPGBIO- INTERAÇÃO”, e iniciar sua inscrição, colocando 
como identif icação o número gerado no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
DO SIGA, conforme a letra “a” do i tem 2.2 dessa Chamada Pública;  
nome completo, endereço eletrônico, número de celular (com o 
código DDD) e a opção de concorrer por vaga da AMPLA 
CONCORRÊNCIA ou da COTA e “clicar” em CADASTRAR;  

c)  Em seguida o candidato deverá escolher a sublinha a qual irá 
concorrer à vaga.  

d)  Posteriormente, o candidato deverá anexar todos os documentos,  
l istados nessa Chamada Pública, exigidos para inscrição.  

e)  A inscrição só estará efetivada depois que o candidato “cl icar” o 
botão “EFETIVAR INSCRIÇÃO”.  

2.16. A hora l imite para  envio da inscrição será 21h59min (Hora de 
Manaus) do último dia de inscrição def inido no Anexo I.  Documentos 
enviados após o período da inscrição, não serão aceitos para avaliação 
pela Comissão de Seleção.  

2.17. O recebimento da documentação necessária pa ra a inscrição do 
candidato será única e exclusivamente via Sistema de Inscrição, e uma  
vez enviada à inscrição, não será permitida qualquer alteração ou 
aposição de documentos adicionais.  
2.18. Apenas no período da matrícula, os candidatos aprovados dever ão 
entregar todos os documentos na forma de cópias autenticadas.  

2.19. As inscrições que não atenderem ao estabelecido nesta CHAMADA 
PÚBLICA não serão homologadas.  

2.20. As informações prestadas no Formulário de Inscrição bem como a 
documentação fornecida para a Inscrição,  são de inteira responsabil idade 
do candidato. O PPGBIO-INTERAÇÃO fica no direito de excluir do processo 
seletivo aquele que o preencher com dados incorretos ou incompletos, 
bem como se constatado posteriormente que os dados fornecidos sã o 
inverídicos.  

2.21. Não haverá em qualquer hipótese inscrição condicional. Não serão 
aceitas inscrições via fac-símile, via correios, presencial na Secretaria 
Acadêmica -  SECA e/ou extemporâneas.  

 
3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. A seleção será operacionalizada por uma Comissão de Seleção 
designada especialmente para este f im.  



                                     

 
 

3.2. A admissão no curso de Mestrado será feita através de Processo 
Seletivo composto das seguintes etapas.  

a)  1ª Etapa –  Homologação das inscrições.  

b)  2ª Etapa –  Prova Escrita.  

c)  3ª Etapa –  Prova Oral.  

d)  4ª Etapa  –  Análise de currículo.  

3.3. As três primeiras etapas são eliminatórias e a nota de aprovação nas 
provas é 6 ,0 (seis).  

3.4. A 4ª etapa é classif icatória.  

3.5. 1ª Etapa –  Homologação das inscrições  

3.5.1. A primeira etapa compreenderá a análise, pela Comissão de 
Seleção, da documentação apresentada para Inscrição conforme item 2  
desta Chamada Pública .  

3.5.2. Do resultado dessa anál ise, será elaborada l ista nominal dos 
candidatos em ordem alfabética, sinalizando ao lado de cada nome a 
palavra HOMOLOGADA para inscrições deferidas e NÃO HOMOLOGADA 
para as inscrições indeferidas.  

3.5.3. Sendo HOMOLOGADA, o candidato estará apto a seguir no processo 
seletivo. Em contrário, o candidato estará eliminado do processo.  

3.6. 2ª Etapa –  Prova Escrita  

3.6.1. A prova será discursiva e valerá 10 (dez) pontos.  

3.6.2. A data e o horário de realização estão definidos no Anexo I desta 
Chamada Pública.  

3.6.3. O local de realização da prova será divulgado juntamente c om o 
resultado da homologação das inscrições,  conforme item 4 e Anexo I.  

3.6.4. A bibl iografia recomendada para prova, consta no  Anexo I I  desta 
Chamada Pública  

3.6.5. A prova escrita constará de  09 (nove) questões e, antes de seu 
início, serão sorteadas as  questões para serem respondidas pelo 
candidato.  

3.6.6. O número de questões a serem sorteadas, será  anunciado pelo 
f iscal da sala no dia da prova.  

3.6.7. O candidato deverá responder  somente às questões sorteadas.  
Caso o candidato responda questões não s orteadas, estão não serão 
corrigidas e será atribuída a nota 0.  



                                     

 
 

3.6.8. A pontuação das questões estará definida no caderno de cada 
prova.  

3.6.9. Na correção da prova de conhecimentos específ icos  serão 
observados os seguintes critérios:  

a)  Adequação entre respostas e perguntas formuladas.  

b)  Compreensão da bibl iografia indicada.  

c)  Capacidade de contextualização teórica e metodológica da 
bibliografia indicada.  

d)  Capacidade de expressão escrita (incluindo coesão 
argumentativa; precisão conceitual;  clareza e f luênci a; bem 
como adequação à norma culta do português escrito).  

3.6.10. Se a nota do candidato na prova escrita for no mínimo 6 ,0 (seis)  
o candidato será considerado APROVADO, e segue no processo selet ivo.  
Resultando nota menor que 6 ,0 (seis)  o candidato será considerado NÃO 
APROVADO e estará eliminado do processo.  

3.6.11. Sendo APROVADO, o candidato estará apto a seguir no processo 
seletivo. Em contrário, o candidato estará eliminado do processo. A 
publicação da l ista será conforme item 4, subitem 4.10.  

3.7. 3ª Etapa Prova Oral (Entrevista)  

3.7.1. A apreciação do desempenho dos candidatos nesta etapa do 
Processo Seletivo observará os seguintes parâmetros:  

a)  Capacidade de responder às perguntas da banca examinadora;  

b)  Capacidade de expressão oral (incluindo coesão a rgumentativa;  
precisão conceitual;  clareza e f luência)  

c)  Conhecimento sobre método científ ico, sobre a construção de 
projeto de pesquisa.  

3.7.2. Para a entrevista, haverá uma comissão de no máximo 3 
aval iadores, constituída de professores de Programas de Pós-graduação. 

3.7.3. A prova oral (entrevista) será realizada em sessões individuais.  

3.7.4. As sessões individuais ocorrerão no horário e período definido no 
Anexo I .  

3.7.5. O dia,  horário e local da prova de cada candidato,  será publicado 
conforme item 4.  

3.7.6. Se a nota do candidato na prova oral for no mínimo 6 ,0 (seis) o 
candidato será considerado APROVADO, e segue no processo selet ivo.  
Resultando nota menor que 6 ,0 (seis)  o candidato será considerado NÃO 
APROVADO e estará eliminado do processo.  



                                     

 
 

3.7.7. A publicação da l ista será conforme item 4, subitem 4.9. e 4.10.  

 

3.8 4ª Etapa: Análise de currículo  

3.8.1. A apreciação do desempenho dos candidatos nesta etapa do 
Processo Seletivo observará os seguintes parâmetros:  t itulação e 
atividade acadêmica e qualidade da trajetória acadêmica do candidato,  
com destaque para a produção científ ica,  experiência de monitoria,  
iniciação científ ica, t itulação de especialização lato sensu ,  experiência 
docente e outros indicadores de in teresse para vida acadêmica. A 
pontuação está apresentada no Anexo IV.  

 

4. DA CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS LOCAIS E DOS RESULTADOS DAS 
PROVAS E DAS ETAPAS 

4.1. O resultado da prova escrita, da prova oral e da an álise de currículo 
lattes resultará uma nota compreendida entre 0 (zero) e 10 (dez),  
inclusive.  

4.2.  Na prova escrita não será permitida consulta a nenhum tipo de 
bibliografia durante sua real ização.  

4.3. A prova escrita deverá ser escrita à caneta, na cor azul ou preta.  
Prova respondida a lápis não será corrigida e o candidato estará 
automaticamente eliminado do certame.  

4.4. Cada prova será identif icada por um número, que se tornará 
doravante o número de identif icação do candidato na prova.  

4.5. Ao f inal de cada prova, o candid ato deverá entregá- la ao responsável 
pela sala, para que seja colocada em um envelope. Após ser rubricado por 
este responsável e pelos 3 (três) últ imos candidatos,  o envelope será 
lacrado na presença destes.  

4.6.  O nome do candidato ou qualquer outra form a de identif icação que 
não o número referido em 4.4,  não poderá aparecer nas folhas de prova 
depositadas dentro do envelope, sob pena de eliminação do candidato.  

4.7.   As provas serão mantidas no anonimato durante a correção. A 
Comissão de Seleção só terá acesso a l ista nominal dos candidatos, com 
sua respectiva correspondência numérica, após a correção e atribuição 
de notas às provas, pela Comissão de Correção de Provas.  

4.8.  Se o candidato obtiver na prova nota no mínimo 6,0 (seis ) será 
considerado APROVADO. Resultando nota menor que 6,0 (seis ) será 
considerado REPROVADO e estará fora do Processo Seletivo.  



                                     

 
 

4.9. A publicação do resultado da prova escrita e da prova oral  será 
através de l ista nominal, em ordem alfabética, contendo o nome do 
candidato e ao lado a menção APROVADO se a nota obtida for maior ou 
igual a 6,0 (seis) ou NÃO APROVADO se a nota for menor que 6 ,0 (seis). 
Não será apresentada a nota obtida pelo candidato.  

4.10. A divulgação dos locais de prova e do resultado de todas as etapas 
ocorrerá em data def inida no Anexo I ,  a partir das 17:00 horas, no quadro 
de avisos do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD –  FIOCRUZ) e na 
Plataforma SIGA no endereço eletrônico www.sigass.f iocruz.br ,  
observando os seguintes passos: 1)  “clicar” em Inscrição; 2) “clicar” no 
Link Inscrição; 3)  L ink seleção.  

4.11. Nenhuma informação sobre o resultado da prova será prestada por 
telefone, correios, e -mail ou fac-símile.  

 

5. DAS RECOMENDAÇÕES PARA O DIA DAS PROVAS  

5.1. O candidato deve obrigatoriamente comparecer ao local  das provas 
no horário e dia estabelecido no Anexo I.  Todavia, recomenda-se que o 
mesmo compareça com antecedência mínima de trinta minutos do 
horário estabelecido para o início das provas. No dia da prova escrita, o 
candidato deverá vir munido de caneta esferográfica (t inta azul ou preta) 
e do mesmo documento de identif icação apresentado no ato da inscrição.  

5.2. Não será permitido o ingresso do candidato, após o horário 
determinado, nesta Chamada Pública, para o início das provas.  

5.3. Somente terá acesso à sala de provas o candidato que estiver munido 
de documento de identidade (original) com mesmo número daquele que 
enviou no ato da inscrição.  

5.4.  Durante a real ização da prova escrita nã o será admitida qualquer 
espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem o porte de 
l ivros, manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras (também 
em relógios), tablet,  agendas eletrônicas ou similares, telefone celular,  
BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor de mensagens.  

5.5. É vedado o ingresso de candidato ao local da prova portando arma 
de qualquer natureza, à exceção d os integrantes das Forças Armadas e 
dos integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144  da 
Constituição Federal;  (polícia federal;  polícia rodoviária federal;  polícia 
ferroviária federal;  polícias civis;  polícias militares e corpos de bombeiros 
militares), desde que devidamente comprovado com carteira de 
identidade respectiva.  

5.6. O candidato somente poderá se ausentar do local de realização da 
prova escrita após 30 (trinta) minutos de seu início.  

http://www.sigass.fiocruz.br/


                                     

 
 

5.7. O candidato não poderá levar o caderno de prova.  

5.8. Na prova escrita os 03 (três) últ imos candidatos deverão permanecer 
na sala e somente sairão juntos do recinto, após a aposição em Ata de 
suas respectivas assinaturas.  

5.9. Não haverá segunda chamada para a prova escrita seja qual for o 
motivo alegado para justif icar a ausência do candidato.  

5.10. O não comparecimento/participação a qualquer das etapas do 
certame importará na eliminação do candidato do Processo Seletivo.  

 
6.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

6.1. A MÉDIA FINAL  corresponderá à média ponderada entre a PROVA 
ESCRITA com peso 2 (dois );  a nota obtida na PROVA ORAL com peso 3 
(três) e a nota obtida na Análise de Currículo com peso 1 (um) :  

 
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

=
(Nota da Prova Escrita ∗ 2) + (Nota da Prova Oral ∗ 3) + (Nota Análise de Currículo ∗ 1)

6
 

 

6.2. Na hipótese de empate na média f inal ,  para f ins de classif icação, terá 
preferência, sucessivamente, o candidato com:  

a) com maior pontuação na PROVA ORAL.  

b) com maior pontuação na PROVA ESCRITA.  

c) com maior idade na data da inscrição no processo seletivo.  

6.3. O número de aprovados poderá ser inferior ao número de vagas 
oferecido na Chamada Pública.  

6.4. Os candidatos aprovados em todas as etapas serão classif icados em 
ordem decrescente da Média Final .  

6.5. Os candidatos aprovados, mas não classif icados até o l imite de vagas 
deste Edital  constituirão uma lista de espera na ordem de clas sif icação 
final.  

6.6. Os candidatos da l ista de espera poderão ser chamados 
sucessivamente, pela ordem de classif icação, caso haja desistência ou 
não efetivação de matrícula dos candidatos aprovados e classif icados,  
conforme estabelece o item 9.5 .  

 

 

 



                                     

 
 

PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

6.8. O preenchimento das vagas por candidatos cotistas será realizado 
para os candidatos aprovados segundo sua classif icação final,  
considerando três aspectos:  

a)  Se o candidato que se autodeclara negro (preto e pardo) ou indígena 
ou se declara pessoa com deficiência for aprovado dentro do número 
de vagas oferecido para ampla concorrência ,  ele não se classif ica 
nas vagas destinadas aos cotista s.  

b)  Em caso de desistência de cotista aprovado em vaga reservada, a 
vaga será preenchida pelo cotista posteriormente classif icado.  

c)  Se as vagas reservadas para os candidatos cotistas não forem 
preenchidas, serão revertidas para a l ivre concorrência.  

6.9. Pode ocorrer de não serem preenchidas todas as vagas, visto que as 
etapas 1, 2 e 3 do processo seletivo são eliminatórias.  
 

7.  DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

7.1. A divulgação e apresentação do resultado final do processo seletivo 
será através de l ista nominal  contendo o nome do candidato,  a menção 
CLASSIFICADO, a média f inal e a classif icação obti da no processo seletivo 
e a opção de vaga (cotista ou ampla concorrência).  

7.2. A divulgação da l ista ocorrerá a partir das 17:00 horas, na data 
definida no Anexo I,  no quadro de avisos do Instituto Leônidas & Maria 
Deane (ILMD –  FIOCRUZ) e na Plataforma SIGA no endereço eletrônico 
www.sigass.f iocruz.br ;observando os seguintes passos: 1) “clicar” em 
Inscrição; 2) “clicar” no Programa Biologia da Interação Patógeno 
Hospedeiro –  PPGBIO-INTERACÃO; 3)Link seleção.  

 

8.  DOS RECURSOS 

8.1. Todas as etapas do processo selet ivo têm prazo para interposição de 
recursos incluindo a publicação do resultado final do processo,  tendo 
como termo inicial a  data de sua divulgação.  

8.2. O candidato poderá, observando o pra zo mencionado no subitem 8.1,  
solicitar vista das provas da 2ª etapa e da 3ª etapa, uma única vez,  
pessoalmente na SECA, para dissipar eventual dúvida, para possível  
pedido de recurso.  

8.3. O recurso deverá ser individual, devendo o candidato util izar o 
formulário específ ico para este procedimento (Anexo X).  

8.4. O recurso deverá ser preenchido, assinado, e entregue na SECA.  

http://www.sigass.fiocruz.br/


                                     

 
 

8.5. Será indeferido l iminarmente, o pedido de recurso cujo teor 
desrespeite a Comissão de Seleção, sem fundamentação, apresentado 
fora do período ou não subscrito pelo próprio candidato.  

8.6.  Todos os recursos serão analisados pela instância competente e os 
resultados serão publicados na Plataforma SIGA www.sigass.f iocruz.br> 
l ink Inscrição >Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biologia da 
Interação Patógeno Hospedeiro –  PPGBIO-INTERAÇÃO. 

8.7. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da 
decisão tomada pela Comissão de Seleção, em relação ao recurso.  

 
9. DA MATRÍCULA INSTITUCIONAL 

9.1. O candidato aprovado deverá efetuar matrícula institucional no 
período e horário definido no Anexo I,  na SECA, no ILMD/FIOCRUZ, Rua 
Teresina, 476, Adrianópolis,  Manaus, AM - 69057-070. 

9.2.  No ato da matrícula institucional  o candidato d everá apresentar os 
seguintes documentos:  

a)  Formulário de Matrícula,  que deverá ser preenchido e assinado 
na SECA.  

b)  Projeto de Pesquisa conforme Modelo a ser disponibil izado pela 
SECA. 

c)  Cópia da Carteira de Identidade Civi l  ou Militar (frente e verso),  
que conste a natural idade.  

d)  CPF (caso o número não conste na Carteira de Identidade Civi l  ou 
Militar).  

e)  Diploma do curso de graduação; para os graduados no Brasil ,  este 
deve estar devidamente reconhecido pelo MEC.  

f)  RNE para estrangeiro naturalizado ou com visto pe rmanente;   

g)  Certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação 
o diploma de graduação.  

h)  Histórico Escolar do curso superior devidamente carimbado pela 
instituição emitente (frente e verso).  

i)  Declaração própria que tem condições de frequentar o curso , 
durante os 24 (vinte e quatro) meses, mesmo para os candidatos 
que não solicitaram bolsa de estudo.  

O candidato estrangeiro sem visto permanente ou naturalidade brasileira 
deverá apresentar:  

http://www.sigass.fiocruz.br/


                                     

 
 

j )  Passaporte com visto de estudante, emitido pela autoridade 
competente (em substituição aos documentos de identif icação, 
letras c) e d);  

k)  Comprovação de aprovação no exame CelpBras;  

l)  Diploma de graduação e histórico escolar da Instituição de 
origem. Não será aceito nenhum tipo de declaração de 
comprovação de conclusão de  ensino superior.  

9.3.  O candidato deverá entregar à SECA, além dos documentos l istados 
acima, duas fotos 3x4.  

9.4. Os documentos solicitados devem ser entregues uma cópia,  no 
padrão A4 apresentando o original para conferência,  ou uma cópia 
autenticada em cartório .  No caso de cópias não autenticadas, estas 
deverão obrigatoriamente ser conferidas,  à vista dos originais, e 
autenticadas pelo servidor responsável, no momento do recebimento das 
mesmas na SECA.  

9.5.  O candidato que, no prazo destinado à matrícula  institucional, não 
comparecer para efetivá-la ou não cumprir as exigências de 
documentação anteriormente especif icadas, não poderá se matricular.  
Neste caso, f ica sem efeito o resultado obtido pelo candidato no processo 
de seleção e será convocado o próxi mo candidato em lista de espera, de 
acordo com a ordem de classif icação e l inha de pesquisa, se houver.  

9.6.  O candidato chamado em decorrência do subitem 9.5.  terá 72 
(setenta e duas) horas, após notif icação feita pela SECA, para efetivar sua 
matrícula.  

9.7.  O candidato chamado em decorrência do subitem 9.5, que não 
comparecer no período estabelecido em 9.6 para efetivação da matrícula 
institucional, perderá seu direito a vaga no Curso de Mestrado decorrente 
desta seleção.  

9.8. Os procedimentos l istados n os subitens 9.5, 9.6 e 9.7, serão 
realizados até que as vagas ofertadas nesta Chamada Pública sejam todas 
preenchidas ou que se esgote a l ista de espera de candidatos.  

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1.  A inscrição do candidato implica na tácita aceitação de todas as 
normas e instruções definidas para o processo de seleção nesta 
CHAMADA PÚBLICA, e nos comunicados tornados público, sem exceção.  

10.2.  Qualquer regra prevista nesta Chamada Pública pode rá ser alterada,  
a qualquer tempo, antes da realização de qualquer das etapas, mediante 



                                     

 
 

nova publicação do item ou itens eventualmente retif icados,  alterados ou 
complementados.  

10.3. Todas as reuniões da Comissão de Seleção serão lavradas em atas. 
Estas devem conter as ocorrências verif icadas e as decisões tomadas,  
devidamente assinadas pelo presidente da comissão.  

10.4. Em nenhuma das etapas do processo seletivo serão fornecidas 
informações a respeito dos resultados por telefone, e -mail,  fac-símile ou 
na Secretaria Acadêmica -  SECA.  

10.5. Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do PPGBIO -
INTERAÇÃO ouvida, sempre que necessário, a Procuradoria Jurídica da 
FIOCRUZ.  

10.6. É de inteira responsabi l idade do candidato acompanhar todas as 
publicações referentes ao desenvolvimento do processo seletivo, no site 
do ILMD ou na Plataforma SIGA ( www.sigass.f iocruz.br> l ink Inscrição > 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biologia da Interação 
Patógeno Hospedeiro –  PPGBIO-INTERAÇÃO.  

 

 

 

Manaus, 06 de novembro de 2018. 

 

 

Rosana Cristina Pereira Parente  
Chefe do Serviço de Pós-graduação do ILMD 
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ANEXO I  

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 

CRONO GR AM A DO P ROCESSO DE  SELEÇÃO P AR A O P PGBIO -  ME ST RADO /TU RM A 2 01 9  

ETAP AS  AT IV ID ADES  INIC IO  TÉRMI NO  HOR ÁRIO  

1ª  ET AP A  
PERÍODO PARA SOLICITAR ISENÇÃO DE 
TAXA DE INSCRIÇÃO 

08/1 0/2 018  10/1 0/2 018  on - l ine  

1ª  ET AP A  

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS 
PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

11/1 0/2 018  17h 00  

1ª  ET AP A  
PERÍODO DE  I NSCR IÇÃO DO S  
CAND ID ATOS  

15/1 0/2 018  12/1 1/2 018  on - l ine  

1ª  ET AP A  
DIVUL GAÇÃO D AS  INSCRI ÇÕE S  
HOMOLOG AD AS  

13/1 1/2 018  17h 00  

1ª  ET AP A  
PUBL IC AÇ ÃO DO LOC AL  DA PROV A 
ESCRIT A  

13/1 1/2 018  17h 00  

1ª  ET AP A  
PERÍODO P AR A I NTER POSIÇ ÃO  DE  
RECUR SOS  D AS I NSCR IÇÕES NÃO  
HOMOLOG AD AS  

14/1 1/2 018  
8h às  12 h e  
13h  à s  1 6h   

1ª  ET AP A  
PUBL IC AÇ ÃO DO RE SU LTADO D AS  
ANÁL I SE S DOS  REC URSO S  

14/1 1/2 018  17h 30 h  

2ª  ET AP A  REAL IZ AÇ ÃO D A PROV A E SCRITA  21/1 1/2 018  14h  à s  1 7h  

2ª  ET AP A  
PUBL IC AÇ ÃO DO RE SULT ADO D A PROVA 
ESCRIT A  

27/1 1/2 018  17h 00  

2ª  ET AP A  
PERÍODO P AR A I NTER POSIÇ ÃO  DE  
RECUR SOS  DO S RE SULT AD OS D A PROV A 
ESCRIT A  

28/1 1/2 018  29/1 1/2 018  
8h às  12 h e  
13h  à s  1 6h   

2ª  ET AP A  
PUBL IC AÇ ÃO DO RE SU LTADO D AS  
ANÁL I SE S DO S REC URSO S D A PROVA  
ESCRIT A  

30/1 1/2 018  17h 00  

3ª  ET AP A  
DIVUL GAÇÃO  DO  LOC AL  E  HORÁR IO D A 
ENTREVI STA  

30/1 1/2 018  17h 00  

3ª  ET AP A  ENTREVI STA  03/1 2/2 018  04/1 2/2 018  
9h às  12 h e  
14h  à s  1 8h   

3ª  ET AP A  
DIVUL GAÇÃO DO S AP R OVADO S NA 
ENTREVI STA  

05/1 2/2 018  17h 00  

 
 



                                     

 
 

3ª  ET AP A  
PERÍODO P AR A I NTER POSIÇ ÃO  DE  
RECUR SOS DO S RE SU LTADO S D A 
ENTREVI STA  

06/1 2/2 018  07/1 2/2 018  
8h às  12 h e  
13h  à s  1 6h   

3ª  ET AP A  
PUBL IC AÇ ÃO DO RE SU LTADO D AS  
ANÁL I SE S DOS  REC URSO S  

10/1 2/2 018  17h 00  

4ª  ET AP A  ANALI SE  DO S C URRIC ULO S  11/1 2/2 018  13h  à s  1 7 h  

ETAPA F INAL  
DO PROCE SSO  

DIVUL GAÇÃO  D ACL ASSI F I CAÇ ÃO  F INAL  
DA SELEÇ ÃO  

12/1 2/2 018  17h 00  

ETAPA F INAL  
DO PROCE SSO  

PERÍODO  P AR A I NTER POSIÇ ÃO  DE  
RECUR SO DA ANÁLI SE  DO S  CURR ÍCULO S  
E  DO  RE SULT ADO  F INAL  D A SELEÇ ÃO  

13/1 2/2 018  14/1 2/2 018  
8h às  12 h e  
13h  à s  1 6h  

ETAPA F INAL  
DO PROCE SSO  

PUBL IC AÇ ÃO DO RE SU LTADO DO S  
RECUR SOS  E  D A  L IST A  F INAL  DO S  
SELECIO NADO S  

17/1 2/2 018  17h 00  

MATRÍ CUL A 
INST ITU CIO NAL  

MATRÍ CUL A DOS  CL ASSI F I C ADO S  11/0 2/2 019  15/0 2/2 019  
8h às  12 h e  
13h  à s  1 6h   

AUL A  INÍ C IO  DAS AULAS  11/0 3/2 019  15/0 3/2 019  
8h às  12 h e  
14h  à s  1 6h   
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ANEXO III  
DOCENTES ORIENTADORES PARA O PERÍODO 2019 -2021 

 

LINHA 1:  

ALESSANDRA FERREIRA DALES NAVA  http://lattes.cnpq.br/8885943724987747 

CLAUDIA RIOS-VELASQUEZ  http://lattes.cnpq.br/7584006210682322 

FELIPE ARLEY COSTA PESSOA  http://lattes.cnpq.br/0065844952697911 

PRITESH LALWANI  http://lattes.cnpq.br/7235381015289844 

SERGIO LUIZ BESSA LUZ  http://lattes.cnpq.br/0216956794367944 

MARCUS VINICIUS GUIMARÃES DE 
LACERDA 

http://lattes.cnpq.br/8492376468047417 

WUELTON MARCELO MONTEIRO  http://lattes.cnpq.br/4986967857234820 

LINHA 2:  

CLAUDIA RIOS-VELASQUEZ  http://lattes.cnpq.br/7584006210682322 

PRITESH LALWANI  http://lattes.cnpq.br/7235381015289844 

PAULO AFONSO NOGUEIRA  http://lattes.cnpq.br/8053450182210137 

STEFANIE COSTA PINTO LOPES  http://lattes.cnpq.br/9573217074348653 

FELIPE GOMES NAVECA http://lattes.cnpq.br/3396741165569463 

PATRICIA PUCCINELLI ORLANDI 
NOGUEIRA 

http://lattes.cnpq.br/1887686774621627 

PRISCILA FERREIRA DE AQUINO  http://lattes.cnpq.br/0927444246880817 

 
 
 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/8885943724987747
http://lattes.cnpq.br/7584006210682322
http://lattes.cnpq.br/0065844952697911
http://lattes.cnpq.br/7235381015289844
http://lattes.cnpq.br/0216956794367944
http://lattes.cnpq.br/8492376468047417
http://lattes.cnpq.br/4986967857234820
http://lattes.cnpq.br/7584006210682322
http://lattes.cnpq.br/7235381015289844
http://lattes.cnpq.br/8053450182210137
http://lattes.cnpq.br/9573217074348653
http://lattes.cnpq.br/3396741165569463
http://lattes.cnpq.br/1887686774621627
http://lattes.cnpq.br/0927444246880817


                                     

 
 

ANEXO IV- PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES  
A aná l i se do CURRÍCULO LATTES do cand idato compreenderá os seguintes aspectos:  
I  –  T itu lação Acadêmica;  
I I  –  P rodução Intelectua l  na área do  curso ;  
I I I  –  At iv idade na Graduação.  
A nota do  curr ícu lo  compreenderá va lor  entre 0  a  10 ( inclusive) .  E  será atr ibuída  at ravés  
da seguinte fórmula :  

𝑷𝒐𝒏𝒕𝒖𝒂çã𝒐 = (𝟕 + 𝟏𝟓 + 𝟖)/𝟑 
O Candidato deve anexar  SOMENTE  comprovantes conforme indicação do item.  
 

I. Titulação acadêmica 

TIPO 
ÁREA 

Pontuação 
unitária 

Quantidade 
realizada 

Pontuação 
atribuída 

Aperfeiçoamento 
(mínimo de 180 

horas) 1) 

Saúde e 
Ciências  

Bio lógicas  
3,0 

  

Demais 
áreas  1,5 

Especialização 
(mínimo de 360 horas) 

1) 

Saúde e 
Ciências  

Bio lógicas  
4,0 

  

Demais 
áreas  

2,0 

*Observação: O máximo de pontuação para titulação será 7. 
 
 
II. Produção Intelectual na área do curso (a qualquer tempo) 

TIPO Natureza Pontuação 
unitária 

Quantidade  
 

Pontuação 
atribuída 

Artigo em periódico 
indexado 

Trabalho 
completo 

1º Autor 7,5   
Co-autor 

4.5 
  

Resumo 1,0   
Trabalhos em anais 

de evento 
Resumo 0,5   

Livro da área da 
seleção 2) 

Editorial 4,0   
Capítulo 2,0   

Apresentação de 
trabalho (Oral) 

Congresso científico 1.0   

Participação em 
eventos 

Ouvinte 0,3   

Premiação em 
evento científico 

- 1.0   

*Observação: O máximo de pontuação para produção intelectual será 15. 
 

  



                                     

 
 

III. Atividades na graduação 

Atividade Quantidade Pontuação 
unitária 

Pontuação 
atribuída 

Ensino em curso de 
graduação 3) 

Professor 
responsável por 

disciplina na área 
de saúde 

1 disciplina 
por ano – 

nos últimos 
5 anos 

1,0  

Professor 
responsável por 

disciplina em 
outras áreas  

0.5 

Participação em 
extensão 

Por ano Até 2 anos  1,0  

Monitoria Por semestre Até 2 anos 0,5  

Participação em 
programa de 

Iniciação científica 

Por ano Até 3 anos 1,5  

Apoio técnico ou 
estágio em pesquisa 

(nacional e 
internacional) 

Por período Até 2 anos 0,5  

Cursos ou palestras 
ministradas em 

eventos acadêmicos 

Por palestra Até 5 0,4  

Cursos 
extracurriculares na 
área do programa 

A cada 4 horas 
(limite até 40 horas) 

Limite de 
até 40 
horas 

0,1  

*Observação: O máximo de pontuação para atividades na graduação será 8. 
 
1 )  Os cert i f i cados serão pontuados  aqueles  que preencherem os  requisitos  da  

legis lação espec í f i ca.  
2) Os livros publicados deverão ter o número ISBN  
3 )   Os documentos apresentados deverão conter o carimbo ou papel timbrado da instituição, nome 

legível e assinatura do responsável do setor ou do departamento. Somente serão computadas  

d isc ip l inas minist radas com carga horár ia  mínima de 30 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

 
 

ANEXO V 
 
 

INSTRUÇÃO PARA PAGAR GRU –  SELEÇÃO PPGBIO-INTERAÇÃO 2019 
 
Para o pagamento da taxa de inscrição o seguinte procedimento tem que ser  
seguido:  

 

A GRU (Guia de Recolhimento da União) é  gerada no site do Ministério da 
Fazenda, portal  S IAFI no seguinte endereço:  

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp  

O acesso ao endereço acima só poderá ser fe ito através do navegador Internet  
Explorer.  

No site deverão ser pre enchidas as seguintes informações:  

Unidade Gestora (UG):  254474 

Gestão: 25201 –  FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ  

Nome da unidade:  CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS E MARIA DEANE  

Código de Recolhimento:  28922-1 (vai  aparecer automaticamente:  SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS)  

Depois c l icar em AVANÇAR e preencher:  

Competência:  mm/aaaa (coloca -se o mês e ano em que se está fazendo o 
pagamento)  

Vencimento até: 12/11/2018 

CPF do Contribuinte: CPF do candidato  

Nome do Contribuinte /Recolhedor: Nome do candidato  

Valor:  R$ 100,00   

Depois c l icar em EMITIR GRU .  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp


                                     

 
 

 

ANEXO VI  
 

AUTODECLARAÇÃO –  PARTICIPANTE DE VAGA DE COTA: NEGRO (PRETO 
OU PARDO) OU INDÍGENA 

 
 

Nome do candidato   

L inha de pesquisa   

 
 

DECLARO nos termos da legislação em vigor que me identif ico  como [    ]  preto [     ] 
pardo ou [   ]  indígena e desejo me inscrever para concorrer  às vagas dest inadas às  
ações afirmat ivas,  nos termos estabelecidos nesta Chamada Pública do  processo de 
seleção para ingresso no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto  
Sensu em Biologia da Interação Patógeno Hospedeiro  –  PPGBIO-INTERAÇÃO, 3ª turma 
–  Seleção 2018.  

DECLARO, ainda, que as informações prestadas nesta declaração são de minha inteira 
responsabi l idade, estando ciente de que, em caso de fals idade  ideológica,  f icarei 
sujeito ao desl igamento do curso e às sanções prescritas na legislação em vigor.  

Finalmente,  DECLARO concordar  com a divulgação de minha condição de optante por 
vagas destinadas às ações afirmat ivas,  nos documentos e l istas  publicadas durante o 
processo seletivo.  

 

 
Manaus, . . . . . . . .de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 2018  

 
 
 
 

__ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __  

Assinatura do Candidato  

 

No caso de indígena: Para comprovação e  cumprimento do exigido nesta 
Chamada Pública,  envio em anexo a esta DECLARAÇÃO [    ]  cópia do registro 
administrat ivo de nascimento e óbito de índios (RANI) ;  OU  [     ]  declaração de 
pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por l iderança local .  

 

 

  



                                     

 
 

ANEXO VII  
 
 

DECLARAÇÃO –  PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 
 

Nome do candidato   

Cor/raça  (  )  branca;  (  )  preta;  (  )  parda;  (  )  amarela;  (  )  indígena  

Linha de pesquisa   

Precisa de atendimento diferenciado durante a real ização da prova?  
 SIM 

 NÃO 

Se você respondeu SIM a pergunta anterior,  quais as condições diferenciadas de que 
necessita para a realização da prova?  

 

 

 

 

DECLARO que desejo me inscrever  para concorrer às vagas dest inadas às ações 
afirmativas –  Pessoa com Deficiência,  nos termos estabelecidos nesta Chamada 
Pública do processo de seleção para ingresso no curso de Mestrado do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Biologia  da Interação Patógeno Hospedeiro  –  
PPGBIO-INTERAÇÃO, 3 ª turma –  Se leção 2018.  

DECLARO, ainda, que as informações prestadas nesta declaração são de minha 
inteira responsabi l idade, estando ciente de que, em caso de fals idade ideológica ou 
não comprovação da defic iência,  f icarei sujeito ao desl igamento do curso e às  
sanções prescr itas na legis lação em vigor.  

Finalmente, DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante 
por vagas dest inadas às ações afirmat ivas,  nos documentos e  l istas  publ icadas 
durante o processo seletivo.  

E,  para comprovação e cumprimento do exigido na chamada públ ica,  envio em anexo 
a esta DECLARAÇÃO o Laudo Médico, ass inado por médico especial ista na def iciência  
apresentada, com CRM, emitido nos últ imos 03 ( três)  meses,  atestando a espécie  e 
o grau,  ou nível da deficiência,  com expressa referência ao código correspondente 
da Classi f icação Internacional de Doenças (CID -10).  

 
 

Manaus, . . . . . . . .de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 2018  
 
 
 

__ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __  

Assinatura do Candidato  
 



                                     

 
 

ANEXO VIII  
 

AUTODECLARAÇÃO –  COR/RAÇA –  PARTICIPANTE À VAGA DE LIVRE 
CONCORRÊNCIA 

 
 

Nome do candidato   

L inha de pesquisa   

 
 

DECLARO nos termos da legislação em vigor  que identi f ico -me como [    ]  preto [     ]  
pardo [    ]  amarelo [     ]  branco ou [   ]  indígena e vou part icipar do Processo Seletivo 
do PPGBIO-INTERAÇÃO 2018, através das vagas dest inadas à  LIVRE CONCORRÊNCIA,  
nos termos estabelecidos nesta Chamada Públ ica do  processo de seleção para 
ingresso no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu  em 
Biologia  da Interação Patógeno Hospedeiro  –  PPGBIO-INTERAÇÃO, 3ª turma –  Seleção 
2018.  

DECLARO, ainda, que as informações prestadas nesta declaração são de minha inteira 
responsabi l idade, estando ciente de que, em caso de fals idade ideológica,  f icarei 
sujeito ao desl igamento do curso e às sanções prescritas na legislação em vigor.  

Finalmente,  DECLARO concordar  com a divulgação de minha condição de optante por 
vagas dest inadas à L IVRE CONCORRÊNCIA, nos documentos e l istas publicadas durante 
o processo seletivo.  

 

 
Manaus, . . . . . . . .de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 2018  

 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Candidato  

 

 
 
 
 
 
 

  



                                     

 
 

ANEXO IX 
 

FORMULÁRIO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
 

Nome completo   

NIS-Número de 
Ident if icação Social  

 

 

Declaro ser candidato  amparado pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 
2008, publicado no Diário  Of icia l  da União de 3 de outubro de 2008 , inscr ito  
no Cadastro Único para Programas Sociais  do Governo Federal (CadÚnico),  de 
que trata o Decreto no6.135, de 26 de junho de 2007  e membro de famíl ia  de 
baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007 . 

Declaro estar ciente de que as informações que esto u prestando são de minha 
inteira responsabi l idade.  

No caso de declaração falsa,  declaro estar  ciente de que estarei sujeito às  
sanções previstas em lei,  aplicando -se, a inda, o disposto no parágrafo único 
do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6/09/1979.  

Finalmente, declaro concordar,  se houver necessidade, com a divulgação de 
minha condição de sol icitante de isenção de taxa de inscrição nos documentos 
resultantes da Seleção Pública.  

 

 
 

______________, ____ de ______________ de 2018.  
 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do candidato  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

 
 

 
ANEXO X 

 
 

PEDIDO DE RECURSO 
Nome do candidato   

L inha de pesquisa   

RECURSO REFERENTE ETAPA ______PROVA DE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus,               de                     de 2018  

 
 

As s in at ur a  do  Ca n di da to  

 
Em anexo a  este  recurso  seguem os segu intes documentos:  ( l i star  os documentos)  


