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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 
PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE DOUTORADO ACADÊMICO –  TURMA 2022 

 
 
 
 
 

ERRATA 01  
 
 

ONDE SE LÊ:  
 
 

5. AÇÕES AFIRMATIVAS (VAGAS POR COTAS) 

Em conformidade com a Portaria da Presidência Fiocruz n0 491, de 20 de setembro de 2021, que 
regulamenta as ações afirmativas na Fiocruz relativas aos cursos de pós-graduação Stricto sensu, 20% 
(vinte por cento) das vagas, 2 (duas) vagas, serão destinadas a candidatos que se declararem negros 
(pretos e pardos), 7% (sete por cento) das vagas, 1 (uma) vaga, para pessoa com deficiência (PcD) e 2% 
para indígenas, 1 (uma) vaga, e as demais vagas serão de ampla concorrência. Na hipótese dos 
percentuais previstos no subitem 3.1 da Portaria n0 491 resultarem em número fracionado, este será 
arredondado para número inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior que 0,5 
(zero vírgula cinco); ou para número inteiro, imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 
(zero vírgula cinco).  
 
Os candidatos que se declararem pessoa com deficiência ou que se autodeclararem negros (pretos e 
pardos) ou indígenas e que optarem pelas vagas destinadas às ações afirmativas, deverão realizar os 
procedimentos descritos nesta Chamada Pública. Esses candidatos concorrerão, concomitantemente, às 
vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no 
processo seletivo, e em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo 
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação das provas e às 
notas mínimas exigidas, sem prejuízo do direito de requisição de condições especiais para a prova, 
conforme previsto no Decreto 9.508/2018. Os candidatos que não atingirem as notas mínimas em cada 
etapa do processo seletivo serão eliminados.  
 
O critério de reserva de vagas será aplicado somente para fins de classificação e preenchimento de 
vagas ao final da seleção. As vagas das ações afirmativas serão preenchidas de acordo com a 
classificação final geral do conjunto de optantes desta categoria.  
 
A vaga reservada para as ações afirmativas que não for preenchida em razão do não atendimento aos 
critérios estabelecidos, nulidade da inscrição, reprovação na seleção ou por outros motivos 
administrativos ou legais, retornará para as vagas de ampla concorrência (AC).  

 
 

LEIA-SE:  
 

 
5. AÇÕES AFIRMATIVAS (VAGAS POR COTAS) 

Em conformidade com a Portaria da Presidência Fiocruz n0 491, de 20 de setembro de 2021, que 
regulamenta as ações afirmativas na Fiocruz relativas aos cursos de pós-graduação Stricto sensu, 20% 
(vinte por cento) das vagas, 2 (duas) vagas, serão destinadas a candidatos que se declararem negros 
(pretos e pardos), 7% (sete por cento) das vagas, 1 (uma) vaga, para pessoa com deficiência (PcD) e 3% 
(três por cento) para indígenas, 1 (uma) vaga, e as demais vagas serão de ampla concorrência. Na 
hipótese dos percentuais previstos no subitem 3.1 da Portaria n0 491 resultarem em número fracionado, 
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este será arredondado para número inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior 
que 0,5 (zero vírgula cinco); ou para número inteiro, imediatamente inferior, em caso de fração menor 
que 0,5 (zero vírgula cinco).  

 
Os candidatos que se declararem pessoa com deficiência ou que se autodeclararem negros (pretos e 
pardos) ou indígenas e que optarem pelas vagas destinadas às ações afirmativas, deverão realizar os 
procedimentos descritos nesta Chamada Pública. Esses candidatos concorrerão, concomitantemente, às 
vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no 
processo seletivo, e em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo 
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação das provas e às 
notas mínimas exigidas, sem prejuízo do direito de requisição de condições especiais para a prova, 
conforme previsto no Decreto 9.508/2018. Os candidatos que não atingirem as notas mínimas em cada 
etapa do processo seletivo serão eliminados.  

 
O critério de reserva de vagas será aplicado somente para fins de classificação e preenchimento de 
vagas ao final da seleção. As vagas das ações afirmativas serão preenchidas de acordo com a 
classificação final geral do conjunto de optantes desta categoria.  

 
A vaga reservada para as ações afirmativas que não for preenchida em razão do não atendimento aos 
critérios estabelecidos, nulidade da inscrição, reprovação na seleção ou por outros motivos 
administrativos ou legais, retornará para as vagas de ampla concorrência (AC).  
 
 
ONDE SE LÊ:  
 
 
7. INSCRIÇÕES 

Início: 11/10/2021 - Término: 30/10/2021 
 
As inscrições serão efetuadas na Plataforma SIGA, com o acesso pelo navegador Internet Explorer, no 
endereço eletrônico http://www.sigass.fiocruz.br/, “clicar” em Inscrição, entrar no link 
Programa/Unidade » Saúde Pública – IAM » Iniciar Inscrição, em Curso de Pós-Graduação – Escolha um 
Curso » IAM – Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública – Doutorado. Na sequência, o(a) 
candidato(a) deverá preencher o formulário de inscrição e salvar em PDF. 
 
A inscrição pode ser efetivada a qualquer momento, dentro do prazo de validade deste edital, que 
compreende o período de 11 a 30 de outubro de 2021. Após o fim do período de inscrição, a Comissão 
de Seleção e Admissão terá até a data prevista no Cronograma, item 13, desta Chamada, para 
julgamento, deliberação e divulgação da aprovação ou não de cada candidatura. É responsabilidade 
do(a) candidato(a) acompanhar no site do IAM a data de agendamento das etapas do processo seletivo. 
 
Atenção: O formulário eletrônico de inscrição deverá ser enviado no formato PDF para endereço 
eletrônico inscricaospacad.iam@fiocruz.br 
 
LEIA-SE:  
 
7. INSCRIÇÕES 

Início: 11/10/2021 - Término: 28/10/2021 
 
As inscrições serão efetuadas na Plataforma SIGA, com o acesso pelo navegador Internet Explorer, no 
endereço eletrônico http://www.sigass.fiocruz.br/, “clicar” em Inscrição, entrar no link 
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Programa/Unidade » Saúde Pública – IAM » Iniciar Inscrição, em Curso de Pós-Graduação – Escolha um 
Curso » IAM – Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública – Doutorado. Na sequência, o(a) 
candidato(a) deverá preencher o formulário de inscrição e salvar em PDF. 
 
A inscrição pode ser efetivada a qualquer momento, dentro do prazo de validade deste edital, que 
compreende o período de 11 a 28 de outubro de 2021. Após o fim do período de inscrição, a Comissão 
de Seleção e Admissão terá até a data prevista no Cronograma, item 13, desta Chamada, para 
julgamento, deliberação e divulgação da aprovação ou não de cada candidatura. É responsabilidade 
do(a) candidato(a) acompanhar no site do IAM a data de agendamento das etapas do processo seletivo. 
 
Atenção: O formulário eletrônico de inscrição deverá ser enviado no formato PDF para endereço 
eletrônico inscricaospacad.iam@fiocruz.br 
 
 
ONDE SE LÊ:  
 

13. CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADES DIVULGAÇÃO 

11 a 30/10/2021 
 

Lançamento do EDITAL e INSCRIÇÕES Até às 23:59h (horário de Brasília) do último dia de inscrição, 
Através da Plataforma SIGA e envio da documentação 
conforme item 7 dessa Chamada Pública. 

11 a 30/10/2021 Postagem (upload)  dos documentos Até às 23:59h (horário de Brasília) do último dia de inscrição, 
através da plataforma Moodle. 

03/11/2021 Divulgação das inscrições homologadas A partir das 16h (horário de Brasília) 
no site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

05/11/2021 PROVA DE INGLÊS 
Etapa I 

 

Das 9h às 12h (horário de Brasília). 
através da Plataforma Zoom Cloud Meetings com apoio da 
Plataforma Moodle. 

05/11/2021 Resultado da prova de inglês A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

08/11/2021 Prazo para Recurso da Etapa I Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

09/11/2021 Resultado do Recurso da Etapa I A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

10/11/2021 Divulgação da lista nominal dos candidatos com 
horário da Avaliação Oral. 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

10 a 12/11/2021 ANÁLISE DO CURRÍCULO E ANTEPROJETO DE 
TESE 
Etapa II 

Trabalho interno da Comissão de Seleção e Admissão. 

16 a 19/11/2021 AVALIAÇÃO ORAL 
Etapa III 

De 9h às 12h e de 14 às 17h, através da Plataforma Zoom Cloud 

Meetings com apoio da Plataforma Moodle. 

22/11/2021 Divulgação do Resultado das Etapas II e III A partir das 16h (horário de Brasília) 
no site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

24/11/2021 Prazo para Recurso das Etapas II e III Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 
A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  
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26/11/2021 Resultado do Recurso da Etapa II e III A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

10/12/2021 Divulgação da relação dos(as) candidatos(as) 
participantes do procedimento de 
heteroidentificação e avaliação 
biopsicossocial, com os respectivos horários 
de avaliação. 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

13/12/2021 Procedimento de Heteroidentificação Avaliação 
Biopsicossocial 

De 9h às 12h e de 14 às 17h  
Através da Plataforma Zoom Cloud Meetings com apoio da 
Plataforma Moodle. 

14/12/2021 Resultado do Procedimento de 
Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

16/12/2021 Interposição de recursos ao resultado do 
Procedimento de Heteroidentificação e 
Avaliação Biopsicossocial 

Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

17/12/2021 Resultado do julgamento dos recursos 
interpostos do Procedimento de 
Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

20/12/2021 Resultado Final A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

22/12/2021 Prazo para Recurso do Resultado Final Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

23/12/2021 Resusltado dos Recursos do Resultado Final A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

08 a 10/02/2022 Matrícula dos candidatos aprovados Enviar documentação exigida para o endereço eletrônico  
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

03/2022 Início previsto das aulas IAM/Fiocruz 

 
 
LEIA-SE:  
 

13. CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADES DIVULGAÇÃO 

11 a 28/10/2021 
 

Lançamento do EDITAL e INSCRIÇÕES Até às 23:59h (horário de Brasília) do dia 28/10/2021, 
através da Plataforma SIGA,  c onforme item 7 e seus subitens, 
desta Chamada Pública. 

11 a 29/10/2021 Postagem (upload)  dos documentos para 
conclusão da inscrição. 

Até às 23:59h (horário de Brasília) do dia 29/10/2021, 
através da plataforma Moodle, conforme item 7 e seus 
subitens, desta Chamada Pública. 

03/11/2021 Divulgação das inscrições homologadas A partir das 16h (horário de Brasília) 
no site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

05/11/2021 PROVA DE INGLÊS 
Etapa I 

 

Das 9h às 12h (horário de Brasília). 
através da Plataforma Zoom Cloud Meetings com apoio da 
Plataforma Moodle. 

05/11/2021 Resultado da prova de inglês A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

08/11/2021 Prazo para Recurso da Etapa I Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 
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09/11/2021 Resultado do Recurso da Etapa I A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

10/11/2021 Divulgação da lista nominal dos candidatos com 
horário da Avaliação Oral. 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

10 a 12/11/2021 ANÁLISE DO CURRÍCULO E ANTEPROJETO DE 
TESE 
Etapa II 

Trabalho interno da Comissão de Seleção e Admissão. 

16 a 19/11/2021 AVALIAÇÃO ORAL 
Etapa III 

De 9h às 12h e de 14 às 17h, através da Plataforma Zoom Cloud 

Meetings com apoio da Plataforma Moodle. 

22/11/2021 Divulgação do Resultado das Etapas II e III A partir das 16h (horário de Brasília) 
no site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

24/11/2021 Prazo para Recurso das Etapas II e III Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 
A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

26/11/2021 Resultado do Recurso da Etapa II e III A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

10/12/2021 Divulgação da relação dos(as) candidatos(as) 
participantes do procedimento de 
heteroidentificação e avaliação 
biopsicossocial, com os respectivos horários 
de avaliação. 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

13/12/2021 Procedimento de Heteroidentificação Avaliação 
Biopsicossocial 

De 9h às 12h e de 14 às 17h  
Através da Plataforma Zoom Cloud Meetings com apoio da 
Plataforma Moodle. 

14/12/2021 Resultado do Procedimento de 
Heteroidentificação e Avaliação 
Biopsicossocial 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

16/12/2021 Interposição de recursos ao resultado do 
Procedimento de Heteroidentificação e 
Avaliação Biopsicossocial 

Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

17/12/2021 Resultado do julgamento dos recursos 
interpostos do Procedimento de 
Heteroidentificação e Avaliação 
Biopsicossocial 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

20/12/2021 Resultado Final A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

22/12/2021 Prazo para Recurso do Resultado Final Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

23/12/2021 Resusltado dos Recursos do Resultado Final A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

08 a 10/02/2022 Matrícula dos candidatos aprovados Enviar documentação exigida para o endereço eletrônico  
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

03/2022 Início previsto das aulas IAM/Fiocruz 

 
Recife, 13 de outubro de 2021. 

 
Comissão de Seleção e Admissão 


