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PROCESSO SELETIVO PARA DOUTORADO 2020 

 

Relação Nominal e FINAL dos candidatos APROVADOS no PROCESSO SELETIVO 

para as VAGAS de candidatos AMPLA CONCORRENCIA 

 

Nº de Inscrição Nome do Candidato Situação Classificação Nota Final Cotista 

138281-182019 Soraia Santana de Moura Aprovada 1º 8,93 -*- 

138623-182019 Leonardo Gonçalves Ribeiro Aprovada 2º 7,88 -*- 

138319-182019 André Luiz da Rocha Azevedo Aprovada 3º 7,78 -*- 

138783-182019 Camila Senseite Costa Aprovada 4º 7,55 -*- 

137924-182019 Carlos Felipe Gomes Izoton Aprovada 5º 6,88 -*- 

138730-182019 Barbara de Azevedo Scangarelli Aprovada 6º 6,80 -*- 

 

*Lista em ordem de classificação 

 

Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no Programa, no período de 06 a 

08/01/2020, de segunda-feira à quarta-feira, no horário de 09 às 16 horas, no Prédio da Vice 

Direção de Ensino do INI, conforme especificado no cronograma. 

Lembramos que conforme especificado nos itens 12.2 e 12.3, do edital para PROCESSO 

SELETIVO DE DOUTORADO 2020, os documentos exigidos no ato da matrícula são: 

 

 Formulário de matrícula (Plataforma SIGA ou site Pesquisa Clínica); 

 Original e cópia frente/verso do diploma e histórico escolar (final) do curso de Mestrado1; 

 Original e cópia frente/verso do diploma e histórico escolar (final) da Graduação, devidamente 

assinada e carimbada;  

 Para candidatos com curso superior concluído ou andamento no exterior, histórico escolar 

legalizado (original e cópia frente/verso) pela Convenção da Apostila de Haia, caso tenham sido 

adquiridos em países signatários dessa convenção. Para informações sobre o conteúdo dessa 

convenção, ver Conselho Nacional de Justiça, Resolução Nº. 228, 22 de junho de 2016, que 

regulamenta a aplicação, no âmbito do Poder Judiciário, da Convenção sobre a Eliminação da 

Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada na Haia, em 5 de outubro 

mailto:cpg@ini.fiocruz.br
http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=22
https://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/secretaria-acad%C3%AAmica-informa%C3%A7%C3%B5es-formul%C3%A1rios-e-documentos
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de 1961 (Convenção da Apostila). Os países signatários podem ser consultados em 

http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-da-

haia/paises-signatarios.; 

 01 Fotografia (colorida) 3x4 (identificar o nome atrás da fotografia); 

 Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade - RG (não aceitaremos cópias da 

carteira funcional ou CNH. A carteira do conselho somente se constar a naturalidade) 

 Fotocópia autenticada e legível do CPF (quando não estiver no RG); 

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

(cópia); 

 Ficha de Cadastro de coorientador ao Programa no anexo 09 da Edital; 

 Termo de compromisso do curso de mestrado no anexo 10 da Edital; 

 
1. Lembramos que para o processo seletivo, foi aceito que fizesse a inscrição mediante 

declaração da Instituição e do histórico escolar provisório, do curso de Mestrado. Portanto 

a matrícula no Programa, está condicionada às normas do Regimento Interno e à 

apresentação de Declaração de conclusão e/ou Ata de Defesa do curso de Mestrado, com 

data da defesa. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpg@ini.fiocruz.br
http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-da-haia/paises-signatarios
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Documentos exigidos no ato da matrícula para Candidatos Estrangeiros: 

 

 A matrícula de candidatos estrangeiros selecionados no Curso de Doutorado deverá 

atender às exigências do Centro de Relações Internacionais da Fiocruz (CRIS) e a seguinte 

legislação (disponível no site http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/): Resolução Normativa do 

Conselho Nacional de Imigração CNIg Nº 101, de 23 de abril de 2013, Resolução Normativa 116 

CNI, de 8 de abril de 2015 e Portaria da Presidência da Fiocruz No 085, de 10 de fevereiro de 

2006. Para tanto, será necessário apresentar os seguintes documentos: 

  Certificado de proficiência em língua portuguesa do CELPE-Bras ou DUPLE (candidatos nativos 

de Países de Língua Portuguesa e alunos que realizaram graduação, ou mestrado no Brasil estão 

isentos do referido certificado) 

  Cópia do passaporte regularizado na Polícia Federal com carimbo de entrada no país; 

  Cópia legível da folha de visto; 

  Carteira de identidade do país de origem, para alunos oriundos dos países pertencentes ao 

Mercosul, com Cartão de Entrada emitido pela Polícia Federal;  

  Carteira de Registro Nacional de Estrangeiro da Polícia Federal (para quem entra com visto 

temporário); 

  Comprovante do seguro saúde (para o período de estudo); 

  Declaração aluno "dispor de recursos suficientes para manter-se no período de estudo"; 

  01 Fotografia (colorida) 3x4 (identificar o nome atrás da fotografia); 

  Comprovantes de situação cadastral no CPF; 

  Ficha de Cadastro de Coorientador (brasileiro ou estrangeiro) no Programa (quando aplicável) – 

(anexo 09); 

  Termo de compromisso com o curso de Mestrado no anexo 10. 

 

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2019. 

 

Comissão de Seleção do Processo Seletivo de Mestrado 

Coordenação de Pós-graduação Stricto sensu 
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