
 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM   

PESQUISA CLÍNICA EM DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

CHAMADA PARA O PÓS-DOUTORADO 

(Fluxo Contínuo) 

 

O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, unidade técnico-científica da Fundação 

Oswaldo Cruz torna público, para conhecimento dos interessados, as normas para a 

seleção de candidatos ao Pós-Doutorado em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas. 

O Pós-Doutorado tem como perspectiva o fortalecimento da colaboração entre 

pesquisadores, visando estimular a parceria e a nucleação com instituições de ensino 

superior e/ou programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES.  

Ao final do Pós-Doutorado, após aprovação do relatório final pelo supervisor e pela 

Comissão de Pós-Graduação (CPG), a Instituição expedirá um Certificado de Conclusão do 

Pós-Doutorado em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas no INI/FIOCRUZ 

 

Objetivo do Pós-Doutorado 

Possibilitar, através da extensão da atividade científica do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas, a elevação do nível de 

excelência do candidato e o seu aprofundamento em uma determinada área de 

especialização. Visa, com isto, contribuir para a formação de recursos humanos de 

excelência em nosso país, voltados à pesquisa clínica e à inovação no campo das doenças 

infecciosas. Com esta perspectiva de apoio ao desempenho científico e tecnológico 

nacional, busca estimular o equacionamento pelo candidato de problemas científicos 

desafiadores associados ao surgimento, evolução e estratégias de enfrentamento, 

prevenção e controle das doenças infecciosas, no contexto das linhas de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas e com o apoio 

das redes colaborativas de pesquisa internacionais e nacionais existentes. 

 

Duração do Estágio de Pós-Doutorado 

Bolsistas do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), sem vínculo 

empregatício, o período de duração da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada 

anualmente até atingir o limite máximo de sessenta meses [artigo 13º da Portaria CAPES nº 

086 de 03 de julho de 2013]. 
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Bolsistas do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), docente ou 

pesquisador no País com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou 

instituições públicas de pesquisa, o período máximo de duração da bolsa será de doze 

meses, sem possibilidade de renovação [artigo 14 da Portaria CAPES nº 086 de 03 de julho 

de 2013]. 

Bolsistas de Pós-Doutorado CNPq, FAPERJ ou de outras instituições de fomento, que 

tenham se vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, o tempo de inclusão no 

Programa estará condicionado à duração da bolsa recebida. 

Candidatos impossibilitados de receber bolsa CAPES, CNPq ou FAPERJ por possuir vínculo 

empregatício poderão ser incluídos no Pós-Doutorado por um período mínimo de três meses 

e máximo de doze meses.  

 

Público Alvo 

Profissional com título de doutor nas áreas de Medicina, Ciências Biomédicas, Medicina 

Veterinária, Saúde Pública e outras áreas afins obtido em cursos reconhecidos pela CAPES. 

 

Requisitos do Candidato 

 Ser portador do título de Doutor nas áreas de Medicina, Ciências Biomédicas, Medicina 

Veterinária, Saúde Pública e outras áreas afins obtido em cursos reconhecidos pela 

CAPES 

 Títulos de graduação, mestrado e doutorado obtidos no exterior e não validados no 

Brasil não serão aceitos1, exceto para candidatos estrangeiros oriundos de acordos e 

cooperações por agências de fomento2 

 Autoria ou coautoria em, pelo menos, 3 artigos publicados ou aceitos para publicação 

nos últimos 5 anos em revistas científicas classificadas com fator de impacto (JCR) >0,8 

na base ISI Web of Science 

 Disponibilizar currículo na Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/) 

evidenciando sua produtividade científica nos últimos 5 anos 

                                                 
1 Ver Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, Resolução nº3, de 22 de junho de 2016. 

Publicado no DOU nº 119, 23 de junho de 2016, seção 1, páginas 9-10. Dispõe sobre normas referentes à 
revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto 
sensu (mestrado e doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. 

 
2 Diploma e Histórico Escolar de Graduação e Doutorado adquiridos fora do Brasil deverão estar autenticados 
por representante da embaixada do País onde os estudos foram realizados, com assinatura da autoridade 
responsável, selo, traduzido, juramentado. 

http://lattes.cnpq.br/
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 Fornecer declaração, assinada em conjunto com o supervisor, de que os mesmos 

dispõem de recursos e infraestrutura necessários para a execução do projeto de 

pesquisa 

 

Requisitos do Supervisor  

 Ser docente permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Pesquisa 

Clínica em Doenças Infecciosas, em atividade, classificado como nível 6 ou 7 pelos 

critérios da área de Medicina I da CAPES no último quadriênio 

 Atuar em área de pesquisa compatível com o projeto a ser desenvolvido pelo candidato  

 Evidenciar experiência, senioridade e elevada produtividade científica na área do 

conhecimento a que se refere a pesquisa do candidato 

 Fornecer declaração, de que o mesmo dispõe de recursos e infraestrutura necessários 

para a execução do projeto de pesquisa 

 

Número de Vagas 

Para candidatos ao Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) será lançada 

chamada pública anual, para o preenchimento de uma a duas vagas, de acordo com a 

disponibilidade de bolsas. 

 

Para candidatos com bolsa de Pós-Doutorado CNPq, FAPERJ ou de outras instituições de 

fomento, e que queiram se vincular ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas, não haverá limite de vagas 

Para candidatos impossibilitados de receber bolsa CAPES, CNPq ou FAPERJ por possuir 

vínculo empregatício serão disponibilizadas até duas vagas anuais.  

 

Bolsas 

Para candidatos ao Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) será lançada 

chamada pública anual, de acordo com a disponibilidade de bolsas. 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas 

não se responsabiliza pela concessão de outras bolsas de pós-doutorado, devendo o 

candidato solicitá-la, com seu supervisor, quando necessário, junto aos órgãos de fomento e 

apoio à pesquisa no País. O candidato deverá atender aos requisitos e normas exigidos 

pelos regulamentos dos referidos órgãos. 
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Inscrição 

Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), de acordo com a chamada pública 

anual 

Demais candidatos, fluxo contínuo 

 

Local de Inscrição 

Secretaria acadêmica da Vice Direção de Ensino do INI/FIOCRUZ 

Av. Brasil, 4.365 – Manguinhos 

Rio de Janeiro – RJ 

Telefone: (21) 3865-9559  

 

Documentação 

 

 Ficha de Inscrição impressa preenchida e assinada (Anexo 05) 

 Carta de Aceitação, com declaração assinada pelo supervisor credenciado pelo 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas 

e pelo candidato, de que os mesmos dispõem de recursos e infraestrutura necessários 

para a execução do projeto de pesquisa (Anexo 01) 

 Carta de Intenção do candidato, explicando sua motivação para a realização do Pós-

Doutorado 

 Declaração de representante da Instituição com a qual o candidato mantenha vínculo 

profissional (quando for o caso), explicitando a anuência e a liberação de carga horária 

para o cumprimento das exigências do curso 

 Diploma do Doutorado (original e cópia frente/verso)3 

 Projeto de Pesquisa redigido no formato orientado pela Coordenação de Pesquisa do INI 

(folha de rosto e detalhamento, vide: Anexo 02): fonte Arial 11; espaço 1,5; margens 

superior e esquerda de 3,0 cm; inferior e direita de 2,0 cm; recuo de primeira linha do 

parágrafo de 1,25 (4 cópias). A folha de rosto deve estar assinada pelo candidato e 

supervisor. 

 Entrega do checklist (Anexo 03), assinado pelo candidato, confirmando que todos os 

itens obrigatórios foram contemplados no projeto.  

                                                 

3 Títulos de graduação, mestrado e doutorado obtidos no exterior e não validados no Brasil não serão 

aceitos 
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 Autoria ou coautoria em, pelo menos, 3 artigos publicados ou aceitos para publicação nos 

últimos 5 anos em revistas científicas classificadas com fator de impacto (JCR) >0,8 na 

base ISI Web of Science (cópia impressa do artigo ou do seu comprovante de aceite no 

periódico científico de acordo com as especificações descritas acima). 

 Curriculum Vitae modelo Lattes (www.cnpq.br) atualizado.  

 Formulário para entrega de comprovantes do Curriculum Vitae modelo Lattes (Anexo 

04), devidamente preenchido com comprovação dos itens a serem pontuados. Não serão 

considerados itens do Curriculum Vitae não comprovados, nem comprovantes de 

itens não registrados no Curriculum Vitae 

 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 103,60 (cento e três 

reais e sessenta centavos), através de depósito no Banco do Brasil, Agência 4220-X, 

conta corrente nº 12.290-4, com favorecido Centro de Estudos Eurico Villela (CNPJ 

09.523.902/0001-87) - NÃO SERÁ ACEITO DEPÓSITO POR ENVELOPE  

 Bolsistas vigentes do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), sem vínculo 

empregatício, poderão participar do processo de seleção para renovação da bolsa, até 

atingir o limite máximo de sessenta meses [artigo 13º da Portaria CAPES nº 086 de 03 de 

julho de 2013]. Em caso de solicitação de renovação da bolsa, adicionalmente, o 

candidato deverá anexar os seguintes documentos:  

 Relatório das atividades desenvolvidas no projeto, durante o período da bolsa em 

vigência, aprovado pelo supervisor 

 No relatório acima, também deverá constar a inserção do bolsista em atividades 

relevantes para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Pesquisa Clínica 

em Doenças Infecciosas: participação em disciplinas, envolvimento em linha de 

pesquisa do Programa e envolvimento de alunos do Programa de Vocação 

Científica, de Iniciação Científica, Mestrado e/ou Doutorado no seu projeto e na 

consequente produção científica 

 Justificativa da solicitação de renovação da bolsa, que poderá ser com o mesmo 

projeto ou não. No caso de manter o projeto anterior, explicar os motivos ou etapas 

que ainda deverão ser desenvolvidas ou concluídas.  

 

Observações 

 O formato das referências bibliográficas segue o sistema de citação, das “Normas do 

Grupo ABNT (numérico ou autor-data)”, disponível no link: Orientação de Como 

Fazer Referências e Citações – Jeorgina 2011 

http://www.cnpq.br/
http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/sites/pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/files/u33/5.%20Orientacoes%20de%20Como%20fazer%20referencias%20e%20citacoes%20%28Jeorgina2011%29.pdf
http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/sites/pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/files/u33/5.%20Orientacoes%20de%20Como%20fazer%20referencias%20e%20citacoes%20%28Jeorgina2011%29.pdf
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 Serão aceitos, para o processo de seleção, candidatos prestes a concluir o Curso de 

Doutorado, mediante declaração da Instituição formadora e do Histórico Escolar 

provisório. A matrícula no Pós-Doutorado, no entanto, estará condicionada às 

normas do Regimento Interno e à apresentação de declaração de conclusão do 

Curso de Doutorado. 

Da Seleção de Candidatos Estrangeiros 

Os candidatos estrangeiros poderão participar do processo seletivo comum aos candidatos 

brasileiros. Adicionalmente, deverão apresentar a seguinte documentação:  

 

 Certificado de proficiência em língua portuguesa do CELPE-Brás (candidatos nativos de 

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

estão isentos do referido certificado) 

 Carta de encaminhamento da instituição de origem (quando for o caso) indicando o 

período do estágio de pós-doutorado 

 Cópia do Diploma de Graduação, frente e verso4 

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

  Cópia legível da folha de visto (visa) brasileiro específico para atividade, válido pelo 

período do estágio de pós-doutorado 

 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) 

 Declaração assinada pelo próprio que dispõe de recursos para se manter no País durante 

o período do estágio de pós-doutorado 

 Cópia do Seguro médico internacional válido pelo período do estágio de pós-doutorado 

 Foto colorida  

 Comprovantes de situação cadastral no CPF  

 Títulos de doutor obtidos no exterior e não validados no Brasil serão aceitos apenas para 

candidatos estrangeiros oriundos de acordos e cooperações por agências de fomento. 

Nesse caso, tanto o Diploma quanto o Histórico Escolar de Graduação e de Doutorado 

adquiridos fora do Brasil deverão estar autenticados por representante da embaixada do 

                                                 
4 Nesses casos, o Diploma de Graduação adquirido fora do Brasil deverá estar autenticado por representante da 

embaixada do País onde os estudos foram realizados, com assinatura da autoridade responsável, selo, 
traduzido, juramentado.   
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País onde os estudos foram realizados, com assinatura da autoridade responsável, selo, 

traduzido, juramentado 

 

 

Homologação da inscrição (após conferência e análise da documentação) 

 

Candidatos com bolsa de Pós-Doutorado CNPq, FAPERJ ou de outras instituições de 

fomento, e que queiram se vincular ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas e candidatos impossibilitados de receber bolsa 

por possuir vínculo empregatício: a Comissão de Pós-Graduação do INI (CPG) deverá 

referendar ou não a homologação da inscrição. 

 

Candidatos ao Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) se submeterão a 

processo seletivo descrito abaixo, que constará na chamada pública anual. 

 

Matrícula 

      A matrícula no Pós-Doutorado será de acordo com a data de implementação da bolsa. 

 

Documentação 

 Formulário de Matrícula 

 Original e cópia frente/verso do Diploma de Doutorado ou declaração de colação 

de grau/conclusão de curso em papel timbrado, devidamente assinada e 

carimbada (caso não tenha sido entregue para a seleção) 

 Carteira de Identidade - RG (cópia) 

 CPF (cópia) 

 1 (uma) foto 3x4 

 Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma de 

Doutorado (cópia) 

 Comprovante de submissão do projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP)/INI ou de sua aprovação por esse comitê ou equivalente, no 

caso do projeto envolver seres humanos (cópia). 

 Comprovante de submissão do projeto de pesquisa para a Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA)/Fiocruz ou de sua aprovação por essa comissão ou 

equivalente, no caso do projeto envolver o uso de animais (cópia). 
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 Comprovante de cadastro do projeto de pesquisa na Coordenação de Pesquisa – 

INI/Fiocruz (cópia). 

 

Matrícula de Candidatos Estrangeiros 

A matrícula de candidatos estrangeiros selecionados no Curso de Doutorado deverá atender 

as 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, serão utilizados os documentos solicitados para inscrição de 

candidatos estrangeiros (ver item acima Seleção de Candidatos Estrangeiros). 

Adicionalmente, deverão apresentar a seguinte documentação: 

 

 Comprovante de submissão do projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP)/INI ou de sua aprovação por esse comitê ou equivalente, em 

caso do projeto envolver seres humanos (cópia). 

 Comprovante de submissão do projeto de pesquisa para a Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA)/Fiocruz ou de sua aprovação por essa comissão ou 

equivalente, em caso do projeto envolver o uso de animais (cópia). 

 Comprovante de cadastro do projeto de pesquisa na Coordenação de Pesquisa – 

INI/Fiocruz (cópia). 

 

Avaliação e acompanhamento  

A CPG acompanhará o Pós-doutorando e avaliará sua inserção em atividades relevantes 

para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Pesquisa Clínica em Doenças 

Infecciosas: participação em disciplinas, envolvimento em linha de pesquisa do Programa e 

envolvimento de alunos do Programa de Vocação Científica, de Iniciação Científica, 

Mestrado e/ou Doutorado no seu projeto e na consequente produção científica. 

 

Titulação 

Ao final do estágio de Pós-Doutorado, após aprovação do relatório final pelo supervisor e 

pela CPG, a Instituição expedirá um Certificado de Conclusão do Pós-Doutorado em 

Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas no INI/FIOCRUZ 
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Disposição Geral  

Os casos omissos nesta Chamada Pública serão resolvidos pela Comissão de Seleção, com 

o aval da Coordenação de Pós-Graduação. Excepcionalmente, a decisão poderá ser 

tomada com a Comissão de Pós-Graduação. 
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ORIENTAÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO 

PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES) 

 

Anualmente, a Comissão de Pós-Graduação (CPG) constituirá uma Comissão Interna (CI) 

com a finalidade de realizar o Processo de Seleção para Candidatos ao Programa Nacional 

de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES).  

 

 Cada supervisor poderá indicar somente um candidato por ano (primeira vez ou 

renovação). 

 Serão aceitos, para o processo de seleção, candidatos prestes a concluir o Curso de 

Doutorado, mediante declaração da Instituição formadora e do Histórico Escolar provisório. 

A matrícula no Pós-Doutorado, no entanto, estará condicionada às normas do Regimento 

Interno e à apresentação de declaração de conclusão do Curso de Doutorado. 

 

Bolsistas vigentes do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), sem vínculo 

empregatício, poderão participar do processo de seleção para renovação da bolsa, até 

atingir o limite máximo de sessenta meses [artigo 13º da Portaria CAPES nº 086 de 03 de 

julho de 2013]. Em caso de solicitação de renovação da bolsa, adicionalmente, o candidato 

deverá anexar os seguintes documentos:  

 

 Relatório das atividades desenvolvidas no projeto, durante o período da bolsa em 

vigência, aprovado pelo supervisor 

 No relatório acima, também deverá constar a inserção do bolsista em atividades 

relevantes para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Pesquisa Clínica em 

Doenças Infecciosas: participação em disciplinas, envolvimento em linha de pesquisa do 

Programa e envolvimento de alunos do Programa de Vocação Científica, de Iniciação 

Científica, Mestrado e/ou Doutorado no seu projeto e na consequente produção científica 

 Justificativa da renovação, que poderá ser com o mesmo projeto ou não. No caso de 

manter o projeto anterior, explicar os motivos ou etapas que ainda deverão ser 

desenvolvidas ou concluídas.  

 

Após conferência da documentação e homologação da inscrição, o candidato passará ao 

processo seletivo, realizado em 3 etapas: 
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1ª. Etapa:  

 

Análise da documentação pela CI/CPG:  

 Carta de Aceitação, com declaração assinada pelo supervisor credenciado pelo 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas 

e pelo candidato, de que os mesmos dispõem de recursos e infraestrutura necessários 

para a execução do projeto de pesquisa (Anexo 01) 

 Avaliação do projeto de pesquisa, assim como da sua conformidade com as normas 

detalhadas e check list (Anexos 02 e 03) 

 Formulário (Anexo 04) preenchido e com os comprovantes dos itens pontuados no 

Curriculum Vitae modelo Lattes  

 Avaliação do relatório das atividades desenvolvidas no projeto, inclusive a inserção 

do bolsista em atividades relevantes para o Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Pesquisa Clínica, durante o período da bolsa em vigência e a justificativa da 

renovação, no caso de bolsistas vigentes do Programa Nacional de Pós-Doutorado 

(PNPD/CAPES). Para fins deste processo seletivo, o resultado da avaliação será 

considerado aprovado ou não aprovado, e terá caráter eliminatório, não recebendo 

pontuação para fins de classificação 

 

Observações:  

O projeto de Pós-Doutorado deverá resultar no mínimo, em um artigo submetido para 

publicação em periódico científico com fator de impacto (JCR) >0,8 na base ISI Web of 

Science (explicitar as futuras publicações pretendidas no item “resultados esperados” do 

projeto – Anexo 2 – e na entrevista) 

O candidato que não obtiver uma pontuação mínima em cada item específico do 

Projeto de Pesquisa (Anexo 04) ou cuja nota for inferior a 6 (seis) será eliminado do 

processo seletivo  

 Não haverá pontuação mínima para o Curriculum Vitae (Anexo 04) 

 

2ª. Etapa:  

 

Entrevista do candidato com membros da CI/CPG, sem a presença do supervisor. Nesta 

entrevista, o candidato fará uma apresentação oral do seu projeto, em 15 minutos, que 

deve ser feita com recursos audiovisuais (por exemplo, Power Point). É responsabilidade 
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do candidato e do supervisor verificar com antecedência a existência e compatibilidade dos 

recursos audiovisuais disponíveis na Secretaria da Vice Direção de Ensino do INI/FIOCRUZ.  

 

Observações:  

O candidato que não obtiver uma pontuação mínima em cada item específico da 

entrevista (ver Anexo 04) ou cuja nota for inferior a 6 (seis) será eliminado do processo 

seletivo  

Durante a entrevista, poderão ser esclarecidas dúvidas sobre o projeto (levantadas 

na 1ª Etapa) que permitam concluir a pontuação do mesmo ou verificar sua adequação 

ao Pós-Doutorado  

O local da realização da entrevista, bem como o resultado final, será divulgado no sítio 

da Plataforma de Gestão Acadêmica da FIOCRUZ no endereço eletrônico - 

www.sigass.fiocruz.br  

 

Classificação Final  

Será o resultado da soma das notas obtidas nas seguintes fases dividida por 3:  

Projeto de Pesquisa, peso 1  

Entrevista com o candidato, peso 1  

Análise do Curriculum Vitae, peso 1  

 

Observações:  

Quando necessário, os seguintes critérios serão utilizados sequencialmente até o 

desempate: 1) nota do projeto de pesquisa; 2) nota do Curriculum Vitae, 3) nota da 

Entrevista, 4) idade (será favorecido o candidato com mais idade) 

 Será eliminado o candidato cuja média final da avaliação seja inferior a 6 (seis) 

Não será divulgada a pontuação individual em cada etapa. Entretanto, esta poderá ser 

fornecida diretamente aos respectivos interessados ao final do processo seletivo. 

 Os resultados do processo seletivo serão divulgados no site do SIGA em 

http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=22 e/ou no site do Programa em 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br 

 Não haverá a obrigatoriedade do preenchimento da vaga 

 

 

http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=22
http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/
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3ª. Etapa:  

 

Matrícula 

      A matrícula no Pós-Doutorado será realizada após a divulgação do resultado do 

processo seletivo, de acordo com a data de implementação da bolsa. 

 

Documentação 

 
 Formulário de Matrícula 

 Original e cópia frente/verso do Diploma de Doutorado ou declaração de colação de 

grau/conclusão de curso em papel timbrado, devidamente assinada e carimbada (caso 

não tenha sido entregue para a seleção) 

 Carteira de Identidade - RG (cópia) 

 CPF (cópia) 

 1 (uma) foto 3x4 

 Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma de 

Doutorado (cópia) 

 Comprovante de submissão do projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP)/INI ou de sua aprovação por esse comitê ou equivalente, no caso do projeto 

envolver seres humanos (cópia). 

 Comprovante de submissão do projeto de pesquisa para a Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA)/Fiocruz ou de sua aprovação por essa comissão ou equivalente, no caso 

do projeto envolver o uso de animais (cópia). 

 Comprovante de cadastro do projeto de pesquisa na Coordenação de Pesquisa – 

INI/Fiocruz (cópia). 

 

 

Matrícula de Candidatos Estrangeiros 

 

A matrícula de candidatos estrangeiros selecionados no Curso de Doutorado deverá atender 

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

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

 Foto colorida.  

 Comprovantes de situação cadastral no CPF 

 Títulos de doutor obtidos no exterior e não validados no Brasil serão aceitos apenas para 

candidatos estrangeiros oriundos de acordos e cooperações por agências de fomento. 

Nesse caso, tanto o Diploma quanto o Histórico Escolar de Graduação, de Mestrado e 

Doutorado adquiridos fora do Brasil deverão estar autenticados por representante da 

embaixada do País onde os estudos foram realizados, com assinatura da autoridade 

responsável, selo, traduzido, juramentado. 

 Comprovante de submissão do projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP)/INI ou de sua aprovação por esse comitê ou equivalente, no caso do projeto 

envolver seres humanos (cópia). 

 Comprovante de submissão do projeto de pesquisa para a Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA)/Fiocruz ou de sua aprovação por essa comissão ou equivalente, no caso 

do projeto envolver o uso de animais (cópia). 

 Comprovante de cadastro do projeto de pesquisa na Coordenação de Pesquisa – 

INI/Fiocruz (cópia). 

  

 

Os casos omissos nesta Chamada Pública serão resolvidos pela Comissão de Seleção, com 

o aval da Coordenação de Pós-Graduação. Excepcionalmente, a decisão poderá ser 

tomada com a Comissão de Pós-Graduação. 
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ANEXO 01 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

PESQUISA CLÍNICA EM DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

 

PÓS-DOUTORADO 

 

 

Carta de Aceitação do Supervisor Credenciado pelo Programa 

 

 

 

         Declaro que aceito o candidato ao estágio de pós-doutorado e que dispomos de 

recursos e infraestrutura necessários para a execução do projeto de pesquisa 

 

Local: ________________________________________ Data: ___________________ 

 

 

 

Assinatura do (a) Supervisor (a): _________________________________________________ 

Nome do (a) Supervisor (a): _____________________________________________________ 

 

 

Assinatura do (a) Candidato(a):__________________________________________________ 

Nome do (a) Candidato(a): 
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ANEXO 02 

 

FOLHA DE ROSTO E ROTEIRO DETALHADO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

 

TÍTULO  

 

 

 

 

NÍVEL 

PÓS-DOUTORADO 

 

CANDIDATO(A) 

 

 

SUPERVISOR(A) 

  

 

 

DATA E ASSINATURA 

Data: ___/___/201___ 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

___________________________ 

Assinatura do(a) Supervisor(a) 



 

 

 

 

 

 

 17 

ROTEIRO DETALHADO DO PROJETO DE PESQUISA 

Título 

- Deverá possibilitar que o leitor preveja o conteúdo do projeto 

 

Nome do supervisor e do candidato 

- O candidato deverá ter apenas um supervisor 

 

Resumo 

- Parágrafo único, até uma página, contendo a questão principal, sua relevância, os 

objetivos do projeto, como serão alcançados e os resultados esperados 

 

Sumário  

- Enumerar as principais divisões, seções e capítulos do projeto, na mesma ordem e grafia 

em que se encontram no texto.  

- Deve-se utilizar a numeração progressiva.  

- Não devem constar do sumário as partes que o antecedem. 

- Devem ser escritos os números das páginas correspondentes à cada divisão, seções e 

capítulos do projeto. 

 

Introdução 

- Informar ou atualizar o leitor sobre o tema em questão 

- Oferecer subsídios para o leitor, não especialista, compreender a justificativa, os objetivos 

e os métodos 

 

Justificativa 

- Direcionar as informações relevantes para a questão abordada, as lacunas no 

conhecimento e as discordâncias existentes 

- Os últimos parágrafos devem conduzir para a necessidade do estudo atual 

 

Objetivo Geral 

- Expressa o que se pretende no projeto, podendo confundir-se com o título 

- O verbo, no infinitivo, é o elemento chave e deve ser preciso 
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Objetivos Específicos 

- Objetivos secundários ou detalhamento de etapas intermediárias do objetivo principal 

 

Metodologia 

Casuística  

- População do estudo 

- Critérios de inclusão e de exclusão 

- Justificar a utilização de grupos vulneráveis, se for o caso 

- Cálculo amostral, período ou duração projeto 

- Plano de recrutamento  

- Critérios para suspender ou encerrar o estudo ou retirar os voluntários 

Materiais, Procedimentos e Técnicas 

- Descrever ou citar referências dos procedimentos e técnicas a serem utilizados 

- Procedimentos para coleta de amostras biológicas, registros e dados de seres humanos 

e/ou animais 

- Medidas de proteção à confidencialidade 

- Descrever qualquer risco, avaliando sua possibilidade e gravidade 

- Descrever as medidas para proteção ou minimização de qualquer risco eventual 

- Medidas para assegurar os cuidados necessários, no caso de danos 

- Infra-estrutura necessária para a pesquisa e para resolução de eventuais problemas dela 

resultantes 

 

Observação: No caso de projetos utilizando abordagem qualitativa, deverá ser incluído o 

item "Referencial Teórico-Metodológico" 

 

Plano de Análise 

- Descrever as variáveis/categorias, os desfechos de interesse, como os dados serão 

coletados e armazenados e quais os métodos de análise previstos 

 

Cooperação estrangeira (caso não haja no projeto, escrever “não se aplica”) 

-Informar o nome, qualificação e função no projeto da pessoa física ou jurídica estrangeira. 

-Informar se serão enviadas amostras biológicas de seres humanos para o exterior. Caso 

sim, incluir uma justificativa no projeto 

-Documento de aprovação por Comitê de Ética no país de origem ou justificativa para a falta 

deste. 
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Armazenamento de Amostras Biológicas (caso não haja no projeto, escrever “não se 

aplica”) 

-Justificativa quanto a necessidade e oportunidade para usos futuros 

-O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) contempla autorização para 

armazenamento de amostras? 

-Definição dos responsáveis pela guarda e pela autorização de uso do material e previsão 

de tempo para o armazenamento de amostras biológicas 

 

Propriedade Intelectual (caso não haja no projeto, escrever “não se aplica”) 

-Informar se haverá pedido de patente  

 

Resultados Esperados 

- Como os resultados poderão contribuir para a compreensão ou resolução do problema 

- Espera-se que o projeto de doutorado resulte, no mínimo, em 01 artigo submetido para 

publicação em periódico científico com fator de impacto (JCR) >0,8 na base ISI Web of 

Science (explicitar neste item futuras publicações pretendidas). 

 

Aspectos Éticos 

- Projetos envolvendo seres humanos serão submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP)/INI Neste caso, anexar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ou o Termo de 

Compromisso, no caso de impossibilidade de obtenção do primeiro 

- Projetos envolvendo animais serão submetidos ao Comitê de Ética de Usuários de Animais 

de Laboratório (CEUA)/Fiocruz 

 

Cronograma 

- Deverá permitir a visualização do plano de execução do projeto ao longo do tempo 

- Indicar a data prevista para o início do projeto 

 

Orçamento 

- Deverá detalhar as fontes de recursos e sua destinação, por elemento de despesa (custeio 

e capital) 

- Informar impacto no PA do INI 

 

Equipe 

- Nome, qualificação, função no projeto, local de atuação de cada membro da equipe 
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Referências Bibliográficas 

- Listar as referências citadas no texto 

- Utilizar o sistema de citação do estilo ABNT (numérico ou autor-data), disponível no link: 

Orientações de Como Fazer Referências e Citações - Jeorgina2011 

 

Link do Currículo Lattes (Candidato) 

 

http://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/sites/pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/files/u33/5.%20Orientacoes%20de%20Como%20fazer%20referencias%20e%20citacoes%20%28Jeorgina2011%29.pdf
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ANEXO 03 

 

CHECK LIST DOS ITENS OBRIGATÓRIOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

 
Formulário para Cadastramento de Projeto de Pesquisa da Pós-Graduação 

Coordenação de Pesquisa – INI/FIOCRUZ  

 

Nome do aluno: _______________________________________________________  

E-mail: ______________________________________________________________  

Telefone Institucional: ____________________________ Celular: _______________  

Curso: (    ) Mestrado (    ) Doutorado           Ano de Entrada: ____________________  

  
Título do Projeto de Pesquisa:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Pesquisador Responsável: _______________________________________________  

                  (Orientador)                                                                           (NOME POR EXTENSO)              

  

Lotação_____________________________________________________________  

  
  
Informar se há necessidade do projeto ser cadastrado no Sistema de Prontuário Eletrônico 

(SIPEC): (    ) Sim   (   ) Não  

  
Informar se deseja que o projeto seja avaliado por parecerista ad hoc (opcional): 

(   ) Sim   (   ) Não  

  
  

*Data de cadastramento na Coordenação de Pesquisa: ____/_______/______  

    
*Código do projeto na Coordenação de Pesquisa: ______________________   

   
*Este campo deverá ser preenchido pela Coordenação de Pesquisa 
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Nº ITENS QUE DEVERÃO ESTAR CONTEMPLADOS NO PROJETO SIM NÃO 

  1.  Sumário      

  2.  Páginas numeradas      

  3.   Título do Projeto          

  4.  Nome do Pesquisador Responsável     

  5.  Resumo do Projeto      

  6.  Introdução      

  7.  Justificativa      

  8.  Objetivo Geral      

  9.  Objetivo Específico      

10.  Metodologia      

10.1  

  

  

 

  
10.2  
  
  
  

10.3  
  

Cooperação Estrangeira: caso não se aplique, preencher NSA     

Informar o nome, qualificação e função no projeto da pessoa física ou 
jurídica estrangeira 

    

Informar se serão enviadas amostras biológicas de seres humanos para 
o exterior. Caso sim, incluir uma justificativa no projeto 

    

Documento de aprovação por Comitê de Ética no país de origem ou 
justificativa para a falta deste 

    

Armazenamento de Amostras Biológicas: caso não se aplique, preencher NSA     

Justificativa quanto a necessidade e oportunidade para usos futuros      

O TCLE contempla autorização para armazenamento de amostras?      

Definição dos responsáveis pela guarda e pela autorização de uso do 
material e previsão de tempo para o armazenamento de amostras 
biológicas  

    

Propriedade Intelectual: caso não se aplique, preencher NSA     

Informar se haverá pedido de patente      

11.  Resultados Esperados      

12.  Aspectos Éticos com TCLE ou TC      

13.  Cronograma (indicando a data prevista para o início do projeto)      

14.  Orçamento (informar fontes de fomento e impacto no PA do INI)      

15.  Equipe (nome, qualificação, função no projeto e lotação)      

16.  Referências bibliográficas      

17.  Link do Curriculum Lattes (Pesquisador Responsável)      

 
 
___________________________________________  
Assinatura do Pesquisador Responsável (candidato)  
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ANEXO 04 

 

 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE MODELO LATTES (LETRA LEGÍVEL) 
 

 

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________________________ 
 

Formação Acadêmica Pontuação 

Pontuação 

máxima 

(2 pontos) 

Reservado 

para Banca 

de Seleção 

1) Mestrado 2   

2) Residência ou Especialização 1   

3) Iniciação Científica (PIBIC, CNPq, FAPERJ ou equivalente), mínimo de 1 ano 1   

4) Experiência em docência em educação profissional ou ensino superior em saúde, 
1 ponto por ano até 2 pontos 

2 
 

 

Produção Bibliográfica em Artigos (nos últimos 5 anos) 

Publicados ou aceitos em periódicos científicos, segundo os critérios abaixo:  
Pontuação 

Pontuação 

máxima 

(6 pontos) 

Reservado 

para Banca 

de Seleção 

5) Artigo em periódico com fator de impacto >4,0 (JCR - ISI Web of Science) 2,0 (por artigo)   

6) Artigo em periódico com fator de impacto 2,8 - 3,99 (JCR - ISI Web of Science) 1,5 (por artigo)   

7) Artigo em periódico com fator de impacto 1,6 - 2,79 (JCR - ISI Web of Science) 1,0 (por artigo)   

8) Artigo em periódico com fator de impacto 0,8 - 1,59 (JCR - ISI Web of Science) 0,5 (por artigo)   

9) Artigo em periódico com fator de impacto 0,2 - 0,79 (JCR - ISI Web of Science) 0,25 (por artigo)   

10) Artigo em periódico com fator de impacto <0,2 (JCR - ISI Web of Science) ou 
indexado nas bases PubMed, MedLine, Scopus, Scielo 

0, 20 (por artigo)  
 

11) Artigo em periódico indexado nas bases Lilacs, Latindex e outras 0,15 (por artigo)   

12) Artigo em periódico sem indexador 0,10 (por artigo)   

13) 1o autor em artigo periódico com fator de impacto 2,8 - 4,0 (JCR - ISI Web of 
Science) 

1,5 (adicionar por 
artigo) 

 
 

14) 1o autor em artigo periódico com fator de impacto 0,8 - 2,79 (JCR - ISI Web of 
Science) 

0,5 (adicionar por 
artigo) 

 
 

15) 1o autor em periódico com fator de impacto <0,79 (JCR - ISI Web of Science) ou 
indexado nas bases PubMed, Scopus, Scielo, Lilacs, Latindex e outras 

0,25 (adicionar por 
artigo) 

 
 

Produção Bibliográfica em Livros, Capítulos de Livros e Congressos (nos 

últimos 05 anos) 
Pontuação 

Pontuação 

máxima  

(2 pontos) 

Reservado 

para Banca 

de Seleção 

16) Autor de livro técnico-científico com corpo editorial 2 (por livro)   

17) Autor de livro técnico-científico institucional (Fiocruz, Ministério da Saúde ou 

equivalente) sem corpo editorial 
1,5 (por livro) 

 
 

18) Organizador de livro técnico-científico com corpo editorial 1,5 (por livro)   

19) Organizador de livro técnico-científico institucional (Fiocruz, Ministério da Saúde 

ou equivalente) sem corpo editorial 
1,0 (por livro) 

 
 

20) Capítulo de livro técnico-científico com corpo editorial 1,0 (por capítulo)   

21) Capítulo de livro técnico-científico institucional (Fiocruz, Ministério da Saúde ou 

equivalente) sem corpo editorial 
0,5 (por capítulo) 

 
 

TOTAL DE PONTOS (MÁXIMO 10 PONTOS)    

Nome da Banca (não preencher) 

PROJETO: 

1) Adequação ao Programa, conteúdo científico, justificativa e objetivos 

2) Metodologia 

3) Factibilidade e viabilidade nos 48 meses do doutorado 

 

Mínimo 2,0 e Máximo 4,0 

Mínimo 1,5 e Máximo 3,0 

Mínimo 1,5 e Máximo 3,0 

 

ENTREVISTA: 

1) Conhecimento teórico-prático do projeto 

2) Motivação e disponibilidade para o projeto 

3) Exequibilidade do projeto pelo aluno 

 

Mínimo 2,0 e Máximo 4,0 

Mínimo 1,0 e Máximo 2,0 

Mínimo 2,0 e Máximo 4,0 
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Observações: 

 

1. Pontuar o Curriculum Vitae modelo Lattes com base na tabela acima (pontuação 

máxima de 10 pontos) 

2. O documento para comprovação de Formação Acadêmica e Profissional deverá 

fornecido pela Instituição de Ensino ou de Fomento (por exemplo, Termo de 

Outorga). Declaração do orientador ou supervisor não será aceita como 

comprovante 

3. A experiência em docência em educação profissional ou ensino superior em saúde 

deverá ser comprovada por contrato de trabalho, carteira de trabalho ou 

contracheque 

4. Considerar como pré-requisito a autoria ou coautoria em, pelo menos, 3 artigos 

publicados ou aceitos para publicação nos últimos 5 anos em revistas científicas 

classificadas com fator de impacto (JCR) >0,8 na base ISI Web of Science 

5. O fator de impacto (JCR) do periódico no qual seu artigo foi publicado poderá ser 

verificado no próprio currículo Lattes, ao final da linha da respectiva referência  

6. Sinalizar na versão impressa do Currículo Lattes entregue na inscrição, a produção 

bibliográfica pontuada, bem como o fator de impacto JCR ou a base de dados em 

que o periódico foi indexado  

7. Organizar os comprovantes do Curriculum Vitae na mesma ordem em que forem 

pontuados no formulário (Anexo 04)  

8. Não serão considerados itens do Curriculum Vitae não comprovados, nem 

comprovantes de itens não registrados no Curriculum Vitae modelo Lattes  

9. Não haverá pontuação mínima para o Curriculum Vitae 

10. Será eliminado o candidato cuja média final da avaliação seja inferior a 6 (seis) 

11. Também será eliminado o candidato que não obtiver a pontuação mínima em cada 

item específico do projeto e da entrevista ou se o somatório de cada um deles for 

inferior a 6 (seis) 
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ANEXO 05 
 

FORMULÁRIO INSCRIÇÃO/MATRÍCULA DO CURSO DE POS-DOUTORADO 
 

 

 Para uso exclusivo da SECA 

Matrícula:  Data:  Recebido por:  

 

DADOS DO CURSO 
 

Pós-Doutorado em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas. Ano _____________ 
Área de Concentração: 

(     ) Doenças Infecciosas 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Data de Nascimento: Cidade / UF / País (do nascimento): 

Estado Civil: Sexo: 

(    ) feminino       (    ) masculino 
Nome da Mãe: 

Nome do Pai: 

E-mail: 

DOCUMENTOS 

CPF ou Passaporte: Identidade: Data de Expedição: Órgão Expedidor: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Logradouro: (Número, Complemento) 

Bairro: Cidade: CEP: 

UF: Tel. Residencial: Tel. Celular: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso de Graduação: 

Instituição: Sigla: Ano de Conclusão: 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização): 

Instituição: Sigla: Ano de Conclusão: 

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado): 

Instituição: Sigla: Ano de Conclusão: 

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu (Doutorado): 

Instituição: Sigla: Ano de Conclusão: 

DADOS PROFISSIONAIS 

Instituição: Sigla: Ocupação: 

Endereço: Tel. Comercial: 

Tipo de Vínculo: 
(     ) servidor       (     ) CLT       (      ) outro ____________________________________________ 

Interesse em Bolsa 
 (     ) Sim       (     ) Não        

 

OBSERVAÇÃO: Este formulário deve ser entregue com cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, 01 (uma) fotografia 3x4 e certidão de casamento, caso haja mudança de 

nome em relação ao diploma da Graduação. 

 
Atesto que todos os dados nesse formulário estão corretos. 

 
Rio de Janeiro, _____de ___________________ de ____________. 

 
_______________________________________________ 

(assinatura) 


