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CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE DOUTORADO EM 

SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER 

TURMA 2020 

 

Onde se Lê: 

 

6. Matrícula: 

 

No período de 02 a 06 de dezembro de 2019, das 9h às 16h, os candidatos aprovados 

para o Curso de Doutorado deverão enviar por e-mail (extensão do(s) arquivos(s) em 

PDF) (pgscm@iff.fiocruz.br), assim como entregar na Secretaria Acadêmica ou 

enviar, via correio/SEDEX (com data de postagem até 06 de dezembro de 2019, do 

Departamento de Ensino do IFF/Fiocruz, situado na Av. Rui Barbosa, 716 – 4º andar – 

Prédio Mário Olinto – Flamengo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.250-020, os 

documentos abaixo discriminados: 

 

a) Cópia do histórico escolar de graduação; 

b) Cópia (frente e verso) do diploma de graduação – apresentar o documento 

original na Secretaria Acadêmica para fins de conferência e autenticação;  

c) Cópia do histórico escolar de mestrado, caso possua esta titulação; 

d) Cópia (frente e verso) do diploma do curso de mestrado ou declaração de 

conclusão de curso, devidamente carimbada e assinada em papel timbrado 

emitida pela Instituição de Ensino, informando a data da defesa, já realizada, 

caso possua esta titulação - apresentar o documento original na Secretaria 

Acadêmica para fins de conferência e autenticação;  

e) Duas fotografias 3 x 4 (três por quatro) com o máximo de um ano; 

f) Cópia (frente e verso) de documento de identidade contendo número do CPF e 

naturalidade apresentar o documento original na Secretaria Acadêmica 

para fins de conferência e autenticação; 

g) Formulário de Matrícula (Anexo 8). 

 

 

Leia-se: 

 

6. Matrícula: 

 

No período de 02 a 06 de dezembro de 2019, das 9h às 16h, os candidatos aprovados 

para o Curso de Doutorado deverão enviar por e-mail (extensão do(s) arquivos(s) em 

PDF) (pgscm@iff.fiocruz.br), assim como entregar na Secretaria Acadêmica ou 

enviar, via correio/SEDEX (com data de postagem até 06 de dezembro de 2019, do 

Departamento de Ensino do IFF/Fiocruz, situado na Av. Rui Barbosa, 716 – 4º andar – 

Prédio Mário Olinto – Flamengo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.250-020, os 

documentos abaixo discriminados: 

 

a) Cópia do histórico escolar de graduação; 

b) Cópia (frente e verso) do diploma de graduação – apresentar o documento 

original na Secretaria Acadêmica para fins de conferência e autenticação;  
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c) Cópia do histórico escolar de mestrado, caso possua esta titulação; 

d) Cópia (frente e verso) do diploma do curso de mestrado ou declaração de 

conclusão de curso, devidamente carimbada e assinada em papel timbrado 

emitida pela Instituição de Ensino, informando a data da defesa, já realizada, 

caso possua esta titulação - apresentar o documento original na Secretaria 

Acadêmica para fins de conferência e autenticação;  

e) Duas fotografias 3 x 4 (três por quatro) com o máximo de um ano; 

f) Cópia (frente e verso) de documento de identidade contendo número do CPF e 

naturalidade apresentar o documento original na Secretaria Acadêmica 

para fins de conferência e autenticação; 

g) Formulário de Matrícula (Anexo 8). 

 

Obs: Documentos pendentes constantes nas alíneas c e d, não entregues no referido 

prazo, deverão ser apresentados até o dia 31 de março de 2020, sob pena de não 

efetivação de matrícula no curso. 

 

                                     Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2019. 

 

 

Antônio Eduardo Vieira dos Santos 

Martha Cristina Nunes Moreira 

Coordenação da Área de Ensino do IFF/Fiocruz 

 

 

Marcos Antonio Ferreira do Nascimento 

Suely Ferreira Deslandes 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher do 

IFF/Fiocruz 

 

 

Maria Auxiliadora de Souza Mendes Gomes 

Luiz Antonio da Silva Teixeira 

Marcos Augusto Bastos Dias 

Martha Cristina Nunes Moreira 

Saint Clair Gomes Jr. 

Banca de Seleção 

 

 

 

 

 

 

 


