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CHAMADA DE RETIFICAÇÃO  
 

PARA SELEÇÃO PÚBLICA 
01/2019 

 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL 

EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 
 

A Direção da EPSJV retifica a Chamada Pública à Seleção para Curso de Mestrado 

Profissional em Educação Profissional em Saúde para a Turma 2019, como segue: 

 
ONDE SE LÊ: 
 
4.1. Documentação 
 

a) Formulário eletrônico preenchido, disponível na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br); este formulário 

posteriormente deverá ser impresso e assinado; 

 

b) 03 (três) fotos 3x4, recentes; 

 

c) Cópias da Carteira de Identidade, do CPF, do Comprovante de Residência e da Certidão de 

Nascimento/Casamento ou Averbação, quando houver; 

 

d) Cópia do Histórico Escolar completo do curso superior expedido pelo órgão competente da instituição de 

origem; 

 

e) Cópia frente e verso do Diploma de graduação; 

 

e.1) candidatos que não tiverem concluído o curso de graduação poderão se inscrever, desde que 

apresentem declaração de matrícula no último período do curso, firmada pelo órgão competente da 

instituição de origem, indicando a data prevista para a respectiva conclusão e colação de grau, a qual 

deverá ser anterior ao período de matrícula previsto; 

 

e.2) candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de Ensino Superior 

poderão se inscrever, desde que apresentem declaração de conclusão do curso, firmada pelo órgão 

competente da instituição de origem; 

 

e.3) candidatos brasileiros portadores de diploma obtido no exterior deverão apresentar cópia do 

mesmo, frente e verso, autenticado por autoridade consular brasileira no país de origem do título, 

acompanhado do respectivo histórico escolar, ambos traduzidos por tradutor público juramentado no Brasil; 
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f) Os candidatos que optarem pelas vagas destinadas às ações afirmativas (pessoas com deficiência, 

afrodescendentes – pretos e pardos – ou indígenas) deverão preencher e entregar o Anexo II (pessoa com 

deficiência) ou Anexo III (autodeclaração de cidadão afrodescendente ou descendente de indígena) desta 

Chamada. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, devendo este responder 

por qualquer falsidade. Se for constatada falsidade na declaração, o candidato será eliminado do processo 

seletivo, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.  

 

f.1) Para concorrer a uma das vagas reservadas à Pessoas com Deficiência, o candidato deverá 

também, no ato da inscrição, apresentar 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). 

 

f.2) Os candidatos que se autodeclararem indígenas deverão apresentar cópia do registro 

administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo 

grupo indígena assinada por liderança local. 

 

g) Toda cópia de documentação original acima referida deverá estar legível e conter autenticação original 

de cartório (frente e verso quando for o caso) ou “confere com o original” assinado e carimbado por servidor 

público legalmente autorizado. 

 
LEIA-SE: 
 
4.1. Documentação 
 

a) Formulário eletrônico preenchido, disponível na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br); este formulário 

posteriormente deverá ser impresso e assinado; 

 

b) Cópias da Carteira de Identidade e do CPF; 

 

c) Cópia de documento comprobatório de conclusão de curso superior (frente e verso do Diploma de 

graduação ou Histórico Escolar completo do curso ou declaração de matrícula no último período do curso, 

firmada pelo órgão competente da instituição de origem, indicando a data prevista para a respectiva 

conclusão e colação de grau, a qual deverá ser anterior ao período de matrícula previsto). 

 

d) Os candidatos que optarem pelas vagas destinadas às ações afirmativas (pessoas com deficiência, 

afrodescendentes – pretos e pardos – ou indígenas) deverão preencher e entregar o Anexo II (pessoa com 

deficiência) ou Anexo III (autodeclaração de cidadão afrodescendente ou descendente de indígena) desta 

Chamada. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, devendo este responder 

por qualquer falsidade. Se for constatada falsidade na declaração, o candidato será eliminado do processo 

seletivo, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.  
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d.1) Para concorrer a uma das vagas reservadas à Pessoas com Deficiência, o candidato deverá 

também, no ato da inscrição, apresentar 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). 

 

d.2) Os candidatos que se autodeclararem indígenas deverão apresentar cópia do registro 

administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo 

grupo indígena assinada por liderança local. 

 

ONDE SE LÊ: 
 

7. DA MATRÍCULA  
 
7.1. Os candidatos aprovados e selecionados deverão efetivar sua matrícula de 04 a 11 de fevereiro de 

2019, entre 09 e 15 horas, na Secretaria Escolar da EPSJV. 

 

7.2. Documentação entregue na Secretaria Escolar da EPSJV para fins da inscrição no processo seletivo 

será utilizada para fins da matrícula. 

 

7.2.1. Os candidatos aprovados e selecionados que não haviam concluído o curso de graduação no 

ato da inscrição no processo seletivo deverão, neste momento, apresentar os seguintes documentos: 

 

a) cópia frente e verso do diploma de conclusão de curso de graduação ou, no caso deste 

não ter sido ainda expedido pela Instituição de Ensino Superior, declaração de conclusão 

do curso firmada pelo órgão competente da instituição de origem; 

b) cópia do Histórico Escolar completo do curso, expedido pelo órgão competente da 

instituição de origem. 

 

7.2.2. Ao final do curso, atendidos todos os pré-requisitos para a obtenção do título de Mestre em 

Educação Profissional em Saúde, a emissão deste será condicionada à apresentação do diploma 

de conclusão do curso de graduação, bem como ao cumprimento de todas as demais e eventuais 

exigências advindas dos setores da EPSJV.  

 

LEIA-SE: 
 
7. DA MATRÍCULA  
 
7.1. Os candidatos aprovados e selecionados deverão efetivar sua matrícula de 04 a 11 de fevereiro de 

2019, entre 09 e 15 horas, na Secretaria Escolar da EPSJV. 

 

7.2. Documentação para fins da matrícula: 
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a) Cópias da Carteira de Identidade, do CPF, do Comprovante de Residência e da Certidão de 

Nascimento/Casamento ou Averbação, quando houver; 

 

b) 03 (três) fotos 3x4, recentes; 

 

c) Cópia do Histórico Escolar completo do curso superior expedido pelo órgão competente da instituição de 

origem; 

 

d) Cópia frente e verso do Diploma de graduação; 

 

d.1) candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de Ensino Superior 

poderão se matricular, desde que apresentem declaração de conclusão do curso, firmada pelo órgão 

competente da instituição de origem, devendo apresentar posteriormente Diploma de graduação (conforme 

item 7.2.1 desta retificação); 

 

d.2) candidatos brasileiros portadores de diploma obtido no exterior deverão apresentar cópia do 

mesmo, frente e verso, autenticado por autoridade consular brasileira no país de origem do título, 

acompanhado do respectivo histórico escolar, ambos traduzidos por tradutor público juramentado no Brasil; 

 

e) Toda cópia de documentação original acima referida deverá estar legível e conter autenticação original 

de cartório (frente e verso quando for o caso) ou “confere com o original” assinado e carimbado por servidor 

público legalmente autorizado. 

 

7.2.1. Ao final do curso, atendidos todos os pré-requisitos para a obtenção do título de Mestre em 

Educação Profissional em Saúde, a emissão deste será condicionada à apresentação do diploma de 

conclusão do curso de graduação e do Histórico Escolar completo de curso superior, bem como ao 

cumprimento de todas as demais e eventuais exigências advindas dos setores da EPSJV.  

 

 

 

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018. 
 

Direção da EPSJV/FIOCRUZ 
 


