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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO PROFISSIONAL EM PESQUISA CLÍNICA 

 

EDITAL ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS PARA O 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL 2023 

 

O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), unidade técnico-

científica da Fundação Oswaldo Cruz torna público o calendário e as normas para a 

seleção especial de candidatos ao curso de Mestrado Profissional em Pesquisa 

Clínica (MPPC) em 2023. Essa chamada extra está sendo realizada para a 

concretização do Projeto Piloto de Apoio à Rede Brasileira de Pesquisa Clínica, a ser 

ofertado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica (mestrado 

profissional), em parceria com a CAPES. 

 

1. OBJETIVO DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL 

1.1 Considerando que o ensino na área de pesquisa clínica é parte da missão do 

INI e que a visão de futuro do instituto inclui ser um centro de excelência 

científica e referência internacional, o MPPC tem como objetivo geral 

desenvolver a capacidade dos alunos através do aprendizado das diferentes 

habilidades inerentes à pesquisa clínica. O objetivo específico do curso é 

formar mestres qualificados para atuar nos aspectos técnicos da condução de 

pesquisas clínicas, aumentando a capacidade da Fiocruz e demais servidores 

das esferas municipais, estaduais ou federais e profissionais da iniciativa 

privada nessa atividade. 

1.2  Esse edital selecionará alunos que desenvolverão atividades e projetos no INI. 

 

2. REGIME E DURAÇÃO 

2.1 Duração de 24 meses 
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2.2 Todas as disciplinas oferecidas serão obrigatórias e as atividades presenciais 

serão realizadas às segundas-feiras durante 8 horas, no primeiro e segundo 

anos de duração do curso 

2.3 As disciplinas serão ministradas no formato presencial 

 

3. PÚBLICO ALVO 

3.1 É formado por profissionais de nível superior, da área da saúde, que não 

tenham vínculo profissional de qualquer tipo.  

3.2  O aluno desenvolverá projetos definidos pelos orientadores após a seleção, 

atribuídos pela coordenação do curso, nas áreas de  

 Diagnóstico, aspectos clínicos, tratamento e prevenção de doenças 

infecciosas  

 Vigilância em saúde 

 Nutrição e doenças infecciosas 

 Fisioterapia e doenças infecciosas 

 Atenção farmacêutica e doenças infecciosas 

 Fonoaudiologia e otorrinolaringologia em doenças infecciosas 

3.3  Para fins desse edital, a pesquisa clínica na área da saúde é definida como 

(Resolução CNS 466/12): 

▪ Pesquisa – processo formal e sistemático que visa à produção, ao avanço 

do conhecimento e/ou à obtenção de respostas para problemas mediante 

emprego de método científico 

▪ Pesquisa envolvendo seres humanos - pesquisa que, individual ou 

coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou 

partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de 

seus dados, informações ou materiais biológicos 

▪ Também são consideradas para esse edital:  

▪ Pesquisa clínica em saúde animal (animais como alvos do problema que se 

quer resolver e não como modelos de doenças humanas ou outros usos em 

pesquisa pré-clínica)  

▪ Revisões sistemáticas na área da saúde 
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3.4 Todos os projetos serão na linha de pesquisa “Pesquisa Clínica” 

 

4. NÚMERO DE VAGAS 

4.1 Em conformidade com a Portaria Normativa Nº 13, de 11 de maio de 2016 do 

Ministério da Educação, que dispõe sobre a indução de Ações Afirmativas na 

Pós-Graduação e  Portaria Fiocruz nº 491 de 20 de setembro de 2021, que 

regulamenta a Ações Afirmativas na Fiocruz,  as vagas destinadas às ações 

afirmativas do presente Edital, seguem os seguintes percentuais do total de 

vagas: 20 % Negros (N - preto e pardo), 3% para Indigenas (I), 7% para 

Pessoas com Deficiência (PcD) 

4.2 Serão oferecidas 10 (dez) vagas, sendo 06 (seis) vagas para Ampla 

Concorrência (AC) e 04 (quatro) vagas destinadas às Ações Afirmativas (NI ou 

PcD), distribuídos conforme Quadro abaixo: 

  

Quadro 1: Vagas oferecidas em 2023 

 

 Números de vagas 

Ampla Concorrência (AC) 6 

Pessoas negras (N) 2 

Pessoas indígenas (I) 1 

Pessoas com Deficiência (PcD) 1 

 

5. AÇÕES AFIRMATIVAS  

5.1 Entende-se por vagas para ações afirmativas a destinação de vagas 

específicas para concorrência entre candidatos negros (pretos e pardos), 

indígenas e pessoas com deficiência, cujo quantitativo é definido pela aplicação 

de um percentual fixado sobre o total de vagas oferecidas neste edital 
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5.2 Somente poderão concorrer às vagas destinadas aos candidatos que se 

declararem Pessoas com Deficiência e para candidatos que se autodeclararem 

negros (pretos e pardos) ou indígenas aqueles que, no ato da inscrição, 

apresentarem toda a documentação necessária ao processo seletivo e o 

formulário próprio preenchido (anexos 02 e 03) 

5.3 As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, 

devendo este responder por qualquer falsidade. Em sendo constatada 

falsidade na declaração durante entrevista de verificação de condição de preto 

ou pardo, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo de 

outras sanções legais cabíveis 

5.4 Os candidatos que se declararem como pessoas com deficiência e os 

autodeclarados negros (pretos e pardos) ou indígenas 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 exigida 

5.5 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) 

 

6. ORIENTADORES E LINHAS DE PESQUISA 

6.1 Após a aprovação a coordenação do curso definirá o orientador de cada aluno 

6.2 Os projetos a serem desenvolvidos pelos alunos serão definidos 

conjuntamente pela Direção do INI, a Comissão de Pós-Graduação, os 

orientadores e o aluno. 
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7. BOLSAS 

7.1 O MPPC oferecerá 10 (dez) bolsas concedidas pela CAPES  

 

8. INSCRIÇÃO  

8.1   O período de inscrição será de 16/01/23 a 09/02/23, até às 16:30 

8.2 O procedimento de inscrição requer dois momentos: primeiro, o preenchimento 

do formulário eletrônico disponível na Plataforma SIGA, conforme subitem 11.1; e, 

posteriormente, a entrega da documentação presencialmente na Vice Direção de 

Ensino do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – INI/ Fiocruz. Av. 

Brasil, 4365 – Manguinhos – Rio de Janeiro 

 

9. REGRAS E CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÕES 

9.1 Antes de efetuar o pedido de inscrição na Plataforma SIGASS e a entrega da 

documentação na secretaria, o candidato deverá necessariamente conhecer 

todas as regras contidas nesta chamada e se certificar de efetivamente 

preencher todos os requisitos exigidos 

9.2 O candidato deverá preencher, imprimir e assinar o formulário eletrônico de 

inscrição, disponível na Plataforma SIGASS.  

9.3 O candidato deverá consultar o item 11, referente a documentação exigida na 

inscrição, para certificar-se que todos os documentos exigidos foram fornecidos 

9.4 O candidato responsabilizar-se-á pela veracidade e comprovação de todas as 

informações e documentos enviados. Sendo mandatória a entrega do 

formulário “Termo de Responsabilidade e Veracidade dos Documentos 

Encaminhadas para Inscrição” (anexo 6), preenchido e assinado, para 

homologação da inscrição no processo seletivo 

 

10. PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO 

10.1 Diploma e histórico escolar de graduação 
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10.2 Serão aceitos para o processo seletivo, candidatos no último período do 

curso de Graduação e que preencherem os demais requisitos, mediante 

declaração da Instituição formadora e do Histórico Escolar provisório do curso. 

A matrícula no curso de Mestrado Profissional, no entanto, estará condicionada 

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

com data da colação de Grau do curso de Graduação 

 

11. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

11.1 Formulário de Inscrição na Plataforma SIGASS (disponível 

acessando o sítio da Plataforma de Gestão Acadêmica da FIOCRUZ, no 

endereço eletrônico (www.sigass.fiocruz.br) em Inscrição > Programa > 

Unidade > INI > Edital Especial de Processo Seletivo de Candidatos para o 

Curso de Mestrado Profissional – 2023 – 1º semestre) preenchido, assinado. 

O campo obrigatório deverá ser preenchido com: Título “Projeto Piloto de 

Apoio à Rede Brasileira de Pesquisa Clínica” e expectativas do aluno em 

relação ao curso (máximo de 4.000 caracteres, com espaço) 

11.2 Diploma da Graduação (cópia autenticada em cartório, legível, em 

tamanho original, frente/verso. Os candidatos cujo diploma de graduação ainda 

não tenha sido expedido, poderão apresentar uma declaração com a data da 

conclusão, fornecida por Instituição de Ensino Superior (IES) reconhecida pelo 

Conselho Nacional de Educação 

11.3 Histórico Escolar da Graduação (cópia legível, frente/verso, em 

tamanho original. Não precisa de autenticação em cartório. Candidatos no 

último período do curso de graduação, deverão apresentar o histórico escolar 

provisório 
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11.4 Carteira de identidade - RG, (cópia autenticada em cartório, legível em 

tamanho original, frente e verso na mesma página).  Não aceitaremos cópias 

da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou carteira funcional. A carteira do 

conselho profissional somente será aceita se constar a naturalidade, filiação e 

foto. Em caso de candidato estrangeiro, apresentar a Carteira de Registro 

Nacional de Estrangeiro da Polícia Federal, dentro da validade 

11.5 Curriculum Vitae modelo Lattes (http://lattes.cnpq.br/) atualizado. 

11.6  Comprovação de Proficiência na Língua Inglesa 

11.6.1 Candidatos que apresentem comprovante válido de proficiência na 

língua inglesa: Toefl, Michigan (ECCE, MTELP e ECP), Cambridge (FCE, 

CAE e CPE), British Council (IELTS) ou  ou Test of English for Academic 

Purposes (TEAP) estarão isentos de serem submetidos à prova de 

proficiência em língua inglesa  

11.6.2 Candidatos que comprovarem ter residido em um país de língua inglesa 

há no máximo 10 anos (a partir de 2013), por um período superior a 12 

meses, com evidência de certificado de estudo acadêmico formal (diploma 

de ensino médio, ou de escola técnica, ou de graduação, ou de pós-

graduação) lá obtido - estarão isentos de serem submetidos à prova de 

proficiência em língua inglesa 

11.6.3 Os candidatos que foram aprovados na prova de inglês do processo 

seletivo de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica do INI a partir de 2020 

estarão isentos de serem submetidos à prova de proficiência em língua 

inglesa. Neste caso, o candidato deverá entregar uma declaração,  em qual 

ano do processo seletivo ele foi aprovado 

11.6.4 Os demais candidatos deverão se submeter à prova de proficiência em 

língua inglesa 

11.6.5 Os candidatos que não alcançarem a nota 6 (seis) na prova de inglês, 

serão eliminados do processo seletivo, não cabendo recursos. Os demais 
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candidatos serão considerados aptos, não sendo conferido grau ao exame 

para fins de classificação 

11.6.6 Não haverá revisão da prova de inglês ou divulgação de gabarito 

11.6.7 Será permitido o uso de dicionário de Língua Inglesa. Não será permitido 

acesso a meios eletrônicos durante a prova. 

11.7 Carta de motivação, com texto livre sobre a motivação do candidato 

para a realização do curso (máximo de quatro laudas) 

11.8 Inscrição de candidatos estrangeiros,  não oriundos de acordos e 

cooperações por agências de fomento 

11.8.1 O processo seletivo, os pré-requisitos e a documentação necessária 

para inscrição de candidatos estrangeiros não oriundos de acordos e 

cooperações por agências de fomento serão os mesmos para candidatos 

de nacionalidade brasileira, descritos acima no item “pré-requisitos para 

inscrição” e "documentação" 

11.8.2 Adicionalmente, para matrícula, os candidatos estrangeiros aprovados 

no processo seletivo deverão entregar documentação específica (ler item 

Matrícula de Candidatos Estrangeiros) 

11.8.3 Para maiores informações consultar o manual para alunos 

estrangeiros no site https://pesquisaclinica.ini.fiocruz.br/foreign-

students 

11.11 Inscrição dos Candidatos que irão concorrer às vagas reservadas 

às Ações Afirmativas 

11.11.1 Candidatos portadores de deficiência (PcD) 

a. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas 

categorias relacionadas no Decreto Federal nº 5.296/04 e suas alterações, 

e nas Leis nº. 12.764/12 e 14.126/21 
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b. Para concorrer a uma das vagas reservadas a Pessoas com Deficiência, o 

candidato deverá, no ato da inscrição: a) declarar-se Pessoa com 

Deficiência, preenchendo o formulário Pessoas com Deficiência (anexo 2); 

b) apresentar cópia simples do CPF e o laudo médico (original ou cópia 

autenticada), emitido nos últimos 03 (três) meses, por médico especialista 

na deficiência apresentada, atestando a espécie e o grau, ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10) 

c. O candidato, portador de deficiência, que necessitar de condições especiais 

para a realização da prova de inglês (ledor, prova ampliada ou auxílio para 

transcrição), excluindo-se atendimento fora do local de realização da prova, 

deverá fazer esta solicitação no formulário (anexo 2), indicando claramente 

quais os recursos especiais necessários. A omissão desta solicitação 

implicará na participação nas mesmas condições dispensadas aos demais 

candidatos 

d. O candidato que se autodeclarar como pessoas com deficiência será 

convocado para entrevista de avaliação biopsicossocial que será realizada 

por uma comissão específica composta por equipe multiprofissional e 

interdisciplinar que considerará: I – os impedimentos nas funções e nas 

estruturas do corpo; II – os fatores socioambientais, psicológicos e 

pessoais; III – a limitação no desempenho de atividades; e IV – a restrição 

de participação 

e. A comissão poderá solicitar a qualquer momento laudo médico relacionado 

à deficiência 

f. O horário da entrevista será divulgado na data prevista no Calendário 

(anexo 1) deste edital 

g. O resultado da decisão da Comissão Específica será divulgado na data 

prevista no Calendário deste edital (anexo 1), no site da Plataforma SIGA  

 

mailto:seca.profissional@ini.fiocruz.br
http://www.sigass.fiocruz.br/


 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 

Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – Brasil – CEP: 21.045-900 

Tel: (21) 3865-9559 - E-mail: seca.profissional@ini.fiocruz.br 

Site: http://mppc.ini.fiocruz.br 

h. O candidato que tiver a inscrição indeferida para concorrer na condição de 

pessoas com deficiência passará, 

automaticamente,  a  concorrer  às  vagas  destinadas  à ampla 

concorrência 

11.11.2  Candidatos Indígenas (I)  

a. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas aos candidatos 

indígenas, além de entregar a documentação descrita no item 11,  

deverá, no ato da inscrição, se autodeclarar indígena, conforme o 

quesito “cor ou raça” utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, preenchendo o formulário próprio 

(anexo 3). E, de forma opcional, o documento exigido no item b 

b. Anexar, de forma opcional, documentos complementares que reforcem 

a sua autodeclaração 

11.11.3 Candidatos negros (pretos e pardos) 

a. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas aos candidatos 

pretos e pardos, além de entregar a documentação descrita no item 

11, deverá, no ato da inscrição, se autodeclarar indígena, conforme o 

quesito “cor ou raça” utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, preenchendo o formulário próprio 

(anexo 3).  E, de forma opcional, o documento exigido no item b 

b. A autodeclaração do candidato negro (preto e pardo) que optou por 

concorrer às vagas reservadas as ações afirmativas deste edital goza 

da presunção relativa de veracidade. Sem prejuízo do disposto no item 

11.11.3, subitem a.) o candidato que se autodeclarar preto ou pardo 

será convocado para entrevista de heteroidentificação racial, na data 

prevista no Calendário deste edital (anexo 1) 
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c. O procedimento de heteroidentificação racial ocorrerá através de uma 

entrevista de verificação da Condição de Preto ou Pardo que será 

realizada por uma Comissão Específica 

d. A Comissão Específica, constante do no item 11.11.3, subitem c.), será 

composta por até 05 (cinco) membros, servidores públicos, que serão 

distribuídos por gênero, cor e naturalidade nomeados em Portaria INI 

Nº 50/2019, exclusivamente, para avaliação do candidato concorrente 

às vagas reservadas aos negros do Processos seletivos do Cursos de 

Mestrado Profissional do INI 

e. A avaliação da Comissão Específica quanto à condição de negro 

considerará os seguintes aspectos: a) A autodeclaração assinada pelo 

candidato (anexo 3) quanto à condição de negro (preto ou pardo); e b) 

O fenótipo do candidato verificado pessoalmente pelos componentes 

da Comissão 

f. O resultado da decisão da Comissão Específica será divulgado na data 

prevista no Calendário deste edital (anexo 1) 

g. O candidato que não participar do procedimento de heteroidentificação 

racial serão excluídos do processo seletivo das Ações Afirmativas  e 

passarão para ampla concorrência 

h. O candidato cuja veracidade da autodeclaração não for confirmada pela 

Comissão de heteroidentificação será eliminado do processo seletivo. 

Discordando do resultado o candidato poderá interpor recurso na data 

prevista no Calendário deste edital (Anexo 1), através do 

preenchimento e entrega do formulário (Anexo 5). O candidato deve se 

identificar somente através do número de inscrição. O recurso deve 

obedecer ao prazo estabelecido no calendário deste edital e deve ser 

fundamentado 

 

mailto:seca.profissional@ini.fiocruz.br


 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 

Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – Brasil – CEP: 21.045-900 

Tel: (21) 3865-9559 - E-mail: seca.profissional@ini.fiocruz.br 

Site: http://mppc.ini.fiocruz.br 

i. O resultado do recurso será divulgado na data prevista no Calendário 

deste edital (anexo 1) 

j. O resultado da decisão da Comissão Específica terá validade para 

qualquer processo seletivo realizado no INI 

k. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, 

devendo este responder por qualquer falsidade. Em sendo constatada 

falsidade na declaração, seja durante o processo seletivo ou após a 

aprovação, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis 

 

12.  HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

12.1 Após conferência da documentação será autorizada a inscrição do 

candidato no processo seletivo 

12.2 Não será homologada a inscrição do candidato nos seguintes casos 

12.2.1 Não atendimento aos pré-requisitos para inscrição 

12.2.2 Não apresentação da documentação exigida para inscrição 

 

13.  PROCESSO DE SELEÇÃO 

13.1 Avaliação da carta de motivação e entrevista do candidato 

13.1.1 A entrevista com o candidato será feita presencialmente, por membros 

da Comissão de Seleção de Pós-Graduação. Nesta entrevista, a banca 

arguirá o candidato sobre seu conhecimento teórico-prático, sua motivação 

e disponibilidade, que garantam a conclusão do curso. O candidato que não 

estiver presente no horário agendado para a entrevista, será eliminado após 

10 minutos de tolerância. Ao final desta etapa, as entrevistas serão 

pontuadas pela Comissão de Seleção de Pós-Graduação segundo critérios 

do anexo 4 
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13.1.2 O candidato que não obtiver uma pontuação mínima em cada item 

específico da entrevista (anexo 4) ou cuja nota for inferior a 6 (seis) será 

eliminado do processo seletivo 

13.1.3 Os resultados do processo seletivo serão divulgados acessando o sítio 

da Plataforma de Gestão Acadêmica da FIOCRUZ no endereço eletrônico 

www.sigass.fiocruz.br 

 

14.  CLASSIFICAÇÃO FINAL 

14.1 Será classificado o candidato que obtiver nota mínima 6 (seis) na 

entrevista).  

14.2 Quando necessário, os seguintes critérios serão utilizados 

sequencialmente até o desempate 

14.2.1 Nota da entrevista 

14.2.2 Tempo de experiência com pesquisa clínica (será favorecido o candidato 

com mais tempo) 

14.2.3 Idade (será favorecido o candidato com mais idade) 

14.3 O resultado final será divulgado sob a forma de listagem nominal em 

ordem de classificação 

14.4  Não será divulgada a pontuação individual em cada etapa. Entretanto, 

esta poderá ser fornecida diretamente aos respectivos interessados ao final do 

processo seletivo 

 

15.  MATRÍCULA NO PROGRAMA 

15.1 Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no Programa do 

dia 03 de março de 2023, sexta-feira, na secretaria academica do INI. 

15.2 Documentação para Matrícula 

15.2.1 Formulário de matrícula (disponibilizado na Plataforma SIGASS) 

15.2.2 Uma fotografia (colorida) 3x4 
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15.2.3 CPF, cópia autenticada em cartório, legível, tamanho original, (quando 

não estiver no RG já entregue) 

15.2.4 Certidão de casamento/averbação, cópia autenticada em cartório, 

legível, tamanho original, caso haja mudança de nome em relação ao 

diploma da graduação  

15.2.5 Termo de compromisso com o curso de pós-graduação (anexo 7) 

15.3 Matrícula de Candidatos Estrangeiros 

15.3.1 A matrícula de candidatos estrangeiros selecionados no curso de 

Mestrado Profissional deverá atender às exigências do Centro de Relações 

Internacionais da Fiocruz (CRIS) e a seguinte legislação disponível no site 

do Programa de Mestrado Profissional Strictu Sensu do INI: 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 

15.3.2 Passaporte regularizado na Polícia Federal com carimbo de entrada no 

país ou carteira de identidade do país de origem, para alunos oriundos dos 

países pertencentes ao Mercosul, com Cartão de Entrada emitido pela 

Polícia Federal. Cópia legível 

15.3.3 Folha de visto, cópia legível 

15.3.4 Carteira de Registro Nacional de Estrangeiro da Polícia Federal (para 

quem entra com visto temporário) ou protocolo desse documento. Cópia 

legível 

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

15.3.6 Declaração do aluno de "dispor de recursos suficientes para manter-se 

no período de estudo"  

15.3.7 Uma fotografia (colorida) 3x4  

15.3.8 Comprovantes de situação cadastral no CPF. Cópia legível  

15.3.9 Termo de compromisso com o curso de pós-graduação (anexo 7) 
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16.  NORMAS GERAIS 

16.1 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no 

preenchimento da ficha de inscrição 

16.2 Todos os campos do formulário eletrônico de inscrição são de 

preenchimento obrigatório 

16.3 É de responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de 

erratas que podem ser carregadas no site do SIGASS a qualquer momento 

durante o processo seletivo 

16.4 Todas as dúvidas referentes a este edital, ou casos omissos, deverão 

ser esclarecidos exclusivamente através do endereço eletrônico 

<seca.profissional@ini.fiocruz.br> 

16.5 Será eliminado o candidato que não entregar a documentação exigida 

em qualquer uma das etapas do processo seletivo, não realizar a matrícula no 

período estabelecido ou não apresentar a documentação exigida no ato da 

matrícula 

16.6 Não serão fornecidas declarações de aprovação das etapas do 

processo seletivo 

16.7 A inscrição neste processo seletivo expressa a concordância do 

candidato com os termos do presente Edital 

16.8 Não haverá a obrigatoriedade do preenchimento de todas as vagas 

16.9 A Comissão de Seleção, com o aval da Coordenação de Pós-

Graduação, resolverá os casos omissos e se reserva no direito de corrigir 

eventuais erros neste Edital. Excepcionalmente, a decisão poderá ser tomada 

com a Comissão de Pós-Graduação (CPG INI/ Fiocruz) 
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ANEXO 1 

 CALENDÁRIO DO EDITAL ESPECIAL MESTRADO PROFISSIONAL 2023* 

 

 

Observação: Será necessária a apresentação de carteira de identidade, em todas as etapas 

presencias 

Eventos Datas Local 

Divulgação da Chamada Pública 16/01/2023 Plataforma SIGA 

Inscrição 
16/01 a 

09/02/2023 

Presencial 

09 às 16 horas 

Prédio da Vice Direção de Ensino do INI 

Resultado da homologação da 

inscrição 
10/02/2023 Plataforma SIGA 

Prova de Inglês 13/02/2023 

Presencial 

Início: 09 horas – Termino: 13:00 

Prédio da Vice Direção de Ensino do INI 

Resultado da Prova de Inglês 15/02/2023 Plataforma SIGA 

Divulgação dos horários das 

entrevistas de seleção e de verificação 

da Condição de Preto ou Pardo e 

Comissão Biopssicossocial 

17/02/2023 Plataforma SIGA 

Entrevistas de Verificação da 

Condição de Preto ou Pardo 

27 e 

28/02/2023 

Presencial 

Horário: a definir 

Prédio da Vice Direção de Ensino do INI 

Entrevistas de seleção 
27 e 

28/02/2023 

Presencial 

Horário: a definir 

Prédio da Vice Direção de Ensino do INI 

Resultado da Entrevista de Verificação 

da Condição de Preto ou Pardo e 

Comissão Biopsicossocial 

01/03/2023 Plataforma SIGA 

Recurso do Resultado da Entrevista 

de Verificação da Condição de Preto 

ou Pardo 

02/03/2023 

Presencial 

09 às 16 horas 

Prédio da Vice Direção de Ensino do INI 

Resultado do Recurso do Resultado 

da Entrevista de Verificação da 

Condição de Preto ou Pardo 

02/03/2023 Plataforma SIGA 

Divulgação do resultado final 02/03/2023 Plataforma SIGA 

Matrícula 03/03/2023 

Presencial 

09 às 16 horas 

Prédio da Vice Direção de Ensino do INI 
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ANEXO 2 

FORMULÁRIO - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Nome do requerente:  

Data de nascimento:    CPF: 

Identidade:     Órgão Expedidor:    

 

Tipo de deficiência:  

(   ) Deficiência física   (   ) Deficiência auditiva  (   ) Deficiência visual   

(   ) Deficiência intelectual (   ) Transtorno do Espectro Autista  

( ) Deficiência múltipla - Especificações sobre a deficiência (Ex.: para deficiência 

visual, informar se é cegueira, baixa visão ou visão monocular):  

 

Precisa de atendimento diferenciado durante a realização da prova?  

(   ) SIM (   ) NÃO 

Se você respondeu SIM à pergunta anterior, quais as condições diferenciadas de que 

necessita para a realização da prova? [ Responda ] 

Declaro que desejo me inscrever para concorrer às vagas destinadas a ações 

afirmativas para pessoas com deficiência, nos termos estabelecidos no Processo de 

Seleção Especial para ingresso no Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica no 

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz.  

Declaro, ainda, que as informações prestadas nesta declaração são de minha inteira 

responsabilidade, estando ciente de que, em caso de falsidade ideológica ou a não 

comprovação da deficiência, ficarei sujeito ao desligamento do curso e às sanções 

prescritas na legislação em vigor.  

Declaro concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas 

destinadas a ações afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante o 

processo seletivo. 

 Rio de Janeiro,  de   de 2023.  

 

Assinatura Candidato 
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ANEXO 3 

FORMULÁRIO - AUTODECLARAÇÃO 

 

Nome do requerente:  

Data de nascimento:  

Identidade:      Órgão Expedidor:  

CPF: 

 

DECLARO que sou cidadão(ã) afrodescendente ou indígena descendente, nos 

termos da legislação em vigor, identificando-me como ( ) preto ( ) pardo ( ) indígena 

e desejo me inscrever para concorrer às vagas destinadas a ações afirmativas, nos 

termos estabelecidos no processo de seleção para ingresso no Mestrado Profissional 

em Pesquisa Clínica no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da 

Fundação Oswaldo Cruz.  

Declaro, ainda, que as informações prestadas nesta autodeclaração são de minha 

inteira responsabilidade, estando ciente de que, em caso de falsidade ideológica, 

ficarei sujeito ao desligamento do curso e às sanções prescritas na legislação em 

vigor. Declaro concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas 

destinadas a ações afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante o 

processo seletivo.  

 

Rio de Janeiro,  de   de 2023.  

 

 

Assinatura Candidato 
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ANEXO 4 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA E 

ENTREVISTA 

 

Item Atividade 

Pontuação 

máxima do 

item 

Pontuação 

mínima do 

item para 

aprovação 

Entrevista 

Motivação e disponibilidade para o 

projeto 

 

Análise do currículo visando 

adequação da formação do aluno aos 

projetos das áreas envolvidas 

6,0 

 

 

 

6,0 

3,0 

 

 

 

3,0  
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ANEXO 5 

FORMULÁRIO PARA RECURSOS 

 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

Número de Inscrição do candidato: 

Etapa da Avaliação/Processo Seletivo:  

 

Recurso: 

 [ ] Verificação da condição negros (preto e pardo) ou Indígenas 

 

Fundamentação do Recurso: 

 

 

RESERVADO À COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

Parecer do Recurso:  

[ ] Deferido  [ ] Indeferido 

 

Observação:  
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ANEXO 6 

Termo de Responsabilidade e Veracidade dos Documentos Encaminhadas 

para Inscrição 

 

MESTRADO PROFISSIONAL  

  

Nome do candidato: ________________________________________________________________ 

Vai fazer a prova de Inglês:           (   ) SIM           (  ) NÃO 

Cotas:                  (   ) Autodeclaração      (   ) PcD            (   ) NÃO SE APLICA 

  

 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO (verificar e assinalar os documentos 

que deverão ser entregues): 

(   ) Formulário de Inscrição impressa SIGASS com resumo do plano de trabalho 

(  ) Diploma da Graduação legível (frente/verso), autenticado em cartório ou declaração de conclusão 

da Instituição formadora 

(   ) Histórico escolar da graduação legível (frente/verso)  

(   ) Carteira de Identidade/RG, autenticado em cartório, legível, frente e verso na mesma página 

(   ) Curriculum Vitae modelo Lattes atualizado 

(  ) Comprovante de proficiência na língua inglesa ou declaração de que foi aprovado em processos 

seletivo anterior 

(   ) Carta de Motivação 

 

 CANDIDATOS COTISTAS 

(   )  Formulário de pessoa deficiente e laudo médico 

(   )  Formulário – Autodeclaração 

 

Declaro ainda que as informações contidas neste formulário são verdadeiras e estou ciente que 

a omissão de fatos ou a apresentação de dados, documentos falsos e/ou divergentes implicarão 

na não homologação da minha inscrição. Autorizo a Comissão de Seleção a confirmar e 

averiguar a informação acima 

 

 Rio de Janeiro,               de                 

          de 2023 

                                                                       

Assinatura do (a) candidato(a)  
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ANEXO 7 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

À Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Mestrado 

Profissional em Pesquisa Clínica 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

declaro meu compromisso, ao ser selecionado (a) para o Curso de Mestrado 

Profissional do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Mestrado 

Profissional em Pesquisa Clínica - INI/Fiocruz, em cumprir as exigências do 

Regulamento Interno do Programa. Tais exigências dizem respeito à dedicação e ao 

cumprimento dos créditos acadêmicos com aproveitamento durante os 24 (vinte e 

quatro) meses de duração do curso e a realização da defesa no prazo estabelecido 

  

Atenciosamente, 

 

Rio de Janeiro, de   de 2023 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 
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	11.6  Comprovação de Proficiência na Língua Inglesa
	11.6.1 Candidatos que apresentem comprovante válido de proficiência na língua inglesa: Toefl, Michigan (ECCE, MTELP e ECP), Cambridge (FCE, CAE e CPE), British Council (IELTS) ou  ou Test of English for Academic Purposes (TEAP) estarão isentos de sere...
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	11.6.6 Não haverá revisão da prova de inglês ou divulgação de gabarito
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	b. Anexar, de forma opcional, documentos complementares que reforcem a sua autodeclaração
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	14.2.3 Idade (será favorecido o candidato com mais idade)
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	15.2.5 Termo de compromisso com o curso de pós-graduação (anexo 7)
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	15.3.5 Comprovante do seguro saúde (para o período de estudo)
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	16.  NORMAS GERAIS
	16.1 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da ficha de inscrição
	16.2 Todos os campos do formulário eletrônico de inscrição são de preenchimento obrigatório
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