
CHAMADA PÚÚÚÚBLICA DE SELEÇÃÇÃÇÃÇÃO - Turma 2013 

 

Doutorado Internacional em Direitos Humanos, Saúúúúde Global e Polííííticas 

da Vida 

 

Doutorado em co-tutela 

1o Termo Aditivo ao Convênio Geral de Cooperação entre a Universidade de 

Coimbra (Portugal) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – Cooperação entre 

o Centro de Estudos Sociais – (CES) da Universidade de Coimbra e a 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

 

A Coordenação Geral de Pós Graduação torna pública, através do 

endereço eletrônico www.sigass.fiocruz.br a Chamada Púúúública de Seleçãçãçãção 

para o Doutorado em co-tutela em Direitos Humanos, Saúúúúde Global e 

Polííííticas da Vida. 

O curso faz parte do 1o Termo Aditivo ao Convênio Geral de Cooperação 

entre a Universidade de Coimbra (Portugal) e a Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) e será oferecido pela associação dos seguintes programas: Pós 

Graduação em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 

Arouca – ENSP/Fiocruz, Pós Graduação em História das Ciências e da Saúde 

da Casa Oswaldo Cruz – COC/Fiocruz, Pós Graduação em Saúde da Criança e 

da Mulher do Instituto Fernandes Figueiras – IFF/ Fiocruz, Pós Graduação em 

Informação e Comunicação em Saúde do Instituto de Comunicação e 

Informação Tecnológica em Saúde – ICICT/Fiocruz, Pós Graduação em Saúde 



Pública do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães – CPQAM/Fiocruz, Pós 

Graduação de Ensino em Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz – 

IOC/Fiocruz, Pós Graduação em Saúde Coletiva do Centro de Pesquisas René 

Rachou – CPqRR, Programa Doutoral Governação, Conhecimento, Inovação, 

CES/Universidade de Coimbra e Programa Pós Colonialismos e Cidadania 

Global, CES/Universidade de Coimbra. Os alunos serão titulados duplamente: 

pela Universidade de Coimbra, em Portugal e pelo respectivo Programa da 

Fiocruz no Brasil. Para tanto, a cada aluno será indicado um orientador da 

Fiocruz e um orientador da Universidade de Coimbra. Serão valorizados 

estudos comparativos entre as realidades dos dois países. 

O curso estrutura-se a partir de três temas centrais que definem desafios 

à saúde no mundo contemporâneo: Direitos Humanos e Saúde; Conhecimento 

e Justiça Cognitiva; Globalização e Políticas da Vida.1 

 

Coordenaçãçãçãção do Curso 

Coordenação Geral de Pós Graduação 

 

1. Objetivos do Curso 

Busca-se oferecer formação avançada, com aquisição de competências 

que articulem diferentes áreas de conhecimento ligadas à saúde global. Entre 

as diversas competências destacam-se: capacidades de intervenção no 

                                                 
1
 Para descrição detalhada dos temas centrais, acesse o documento DOUTORADO INTERNACIONAL CONVÊNIO 

FIOCRUZ/CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS-CES - UNIVERSIDADE DE COIMBRA-UC-PT, no endereço eletrônico 

www.sigass.fiocruz.br Link Inscrição > Programa de Cooperação Internacional.  

 



desenho, execução e avaliação de políticas públicas nos planos nacional e 

internacional; organização de formas inovadoras de produção compartilhada de 

conhecimentos e de ação pública no campo da saúde; facilitação de novas 

formas de governo do setor da saúde, especialmente através de 

procedimentos participativos; promoção de pesquisa inovadora e de caráter 

transdisciplinar sobre a saúde, articulando diferentes formas de conhecimento 

no quadro de ecologias de saberes. 

 

2. Púúúúblico alvo 

Serão admitidos à candidatura brasileiros, profissionais de nível superior com 

mestrado em formações diversas relevantes para a área. 

 

3. Orientadores / Núúúúmero de Vagas 

A Fiocruz oferecerá vagas para dez alunos, distribuídas pelos 

programas participantes a partir das linhas de pesquisa descritas no Quadro I. 

Caso um programa não apresente ou selecione candidato, a critério da 

comissão do concurso, a vaga poderá ser realocada para outro programa. 

 

  



Quadro I: Relação dos programas com as respectivas linhas de 

pesquisa e número de vagas 

Unidade Programa Linha de Pesquisa Nºººº de vagas 

IFF (RJ) Saúde da Criança e da 

Mulher 

Sexualidade, reprodução, 

gênero e saúde 

1 

IFF (RJ) Saúde da Criança e da 

Mulher 

Violência e Saúde 1 

COC (RJ) História das Ciências e 

da Saúde 

História da Saúde 1 

ICICT (RJ) Informação e 

Comunicação em Saúde 

Informação e comunicação em 

saúde 

1 

CPqRR 
(Belo 

Horizonte – 

MG) 

Saúde Coletiva Abordagens educativas na 

pesquisa em saúde e ambiente 

1 

IOC (RJ) Ensino em Biociências e 

Saúde 

Abordagens educativas na 

pesquisa em saúde e ambiente 

1 

ENSP (RJ) Saúde Pública Direito, Saúde e Cidadania  1 

ENSP (RJ) Saúde Pública Desigualdades Sociais, Modelos 

de Desenvolvimento e Saúde 

1 

CPqAM 
(Recife-Pe) 

Saúde Pública Políticas, gestão e avaliação 

em saúde 

1 

CPqAM 
(Recife-Pe) 

Saúde Pública Desigualdades sociais, modelos 

de desenvolvimento e saúde 

1 

 

 

4. Linhas de Pesquisa do Curso 

4.1 - Desigualdades Sociais, Modelos de Desenvolvimento e Saúúúúde: a linha 

de pesquisa estuda: (1) a epidemiologia dos determinantes sociais de saúde, 



que investiga a forma como relações sociais, passadas e presentes, acarretam 

diferentes exposições e, portanto, diferenças nos desfechos de saúde; (2) 

sistemas locais de saúde, com ênfase no impacto sobre a reorganização da 

rede, a reestruturação da oferta e as condições de acesso da população; (3) a 

organização dos serviços urbanos nas áreas metropolitanas latino-americanas 

e sistemas locais de informação; (4) a produção e reprodução das 

desigualdades sociais, em particular os aspectos referentes ao conceito e sua 

mensuração, estrutura social e reprodução social, e saúde/sobrevivência; (5) o 

ambiente e a qualidade de vida, especialmente no que se refere à problemática 

do desenvolvimento auto-sustentado; (6) a análise das desigualdades sócio-

espaciais em problemas de saúde e ambiente relacionadas aos modelos de 

desenvolvimento, incluindo questões relacionadas à vulnerabilidade social e à 

justiça ambiental.  

4.2 - Direito, Saúúúúde e Cidadania: a linha aborda os processos sociopolíticos 

de constituição da saúde da população como um direito social e humano, 

difuso e coletivo, cuja realização decorre do encontro entre o diálogo 

construtivo e inovador das ciências jurídicas, das ciências sociais e da saúde, 

bem como de formas de mobilização cidadã e de construção de políticas 

públicas solidárias e democráticas. A procura da justiça no domínio da saúde e 

a realização da saúde como imperativo de justiça constituem, assim, os 

horizontes da pesquisa e da intervenção social nesta área. A transversalização 



da concepção ampla da saúde como defesa e promoção da vida tem como 

corolário a ampliação da relação entre saúde e direito.  

4.3 - Violêêêência e Saúúúúde: A linha estuda a violência e seu impacto na saúde 

coletiva a partir de uma perspectiva ampliada, interdisciplinar e propositiva. 

Entende-se que um plano de estudo sobre o impacto da violência no campo da 

saúde envolve um amplo trabalho investigativo interdisciplinar sobre: (1) grupos 

específicos e vulneráveis e as formas de violência prevalentes em cada 

segmento; (2) dinâmicas sociais que produzem e reproduzem distintos tipos de 

violência que atingem à saúde de indivíduos e grupos populacionais; (3) 

produção social do registro e da informação sobre eventos violentos; (4) 

planejamento, oferta e qualidade dos serviços, segundo finalidades de 

atendimento (promoção à saúde, prevenção, tratamento e reabilitação); (5) 

avaliação das políticas, programas e ações de prevenção da violência e 

promoção de uma cultura de paz. 

 

4.4 - Historia da Saúúúúde: a linha de pesquisa compreende um conjunto de 

investigações sobre os saberes e as práticas que configuram a saúde como 

fenômeno político e social em distintos contextos históricos. Tem como diretriz 

analisar as ideias, ações e práticas institucionais e coletivas, públicas e 

voluntárias, que visam assistir, proteger e socorrer indivíduos, grupos e a 

sociedade dos efeitos da pobreza e da doença. Contempla ainda estudos 

sobre as distintas concepções de saúde/doença (e as práticas a elas 

relacionadas), por parte de grupos sociais diversos (do Estado e da sociedade 



civil), e a dinâmica da relação entre teorias biomédicas e ações e políticas no 

campo da saúde. A história da formação de profissionais e suas organizações 

no campo da saúde também é tema importante de investigação nessa linha. 

Indaga-se como instituições, interesses e ações se conformam na associação 

de contextos e dinâmicas locais, regionais, nacionais e internacionais. Tal 

vertente de estudos se expressa particularmente nas discussões sobre os 

processos históricos constitutivos da chamada saúde global, ao longo do 

século XX, e sobre o papel dos organismos internacionais e multilaterais neste 

campo em suas interfaces com as políticas e atores nacionais e internacionais. 

Destacam-se ainda as discussões sobre a saúde como um elemento relevante 

do processo pelo qual grupos sociais específicos (entre os quais aqueles 

marcados por situações de exclusão social) interagem com o poder público, 

estabelecem formas de sociabilidade e produzem concepções sobre a ordem 

social.  

 

4.5 - Sexualidade, Reproduçãçãçãção, Gêêêênero e Saúúúúde: a linha inclui estudos sobre 

a sexualidade e a reprodução nas relações de gênero, ancorados nas 

abordagens epidemiológicas, sócio-culturais, das políticas públicas e da 

avaliação de tecnologias. Dentre as temáticas que integram a linha, destacam-

se as seguintes: representações socioculturais do corpo; equidade entre os 

gêneros no campo da saúde; direitos sexuais e reprodutivos; movimentos 

sociais e as questões de gênero; masculinidades e os cuidados de saúde; 

intervenções tecnológicas em corpos generificados.  



 

4.6 - Informaçãçãçãção e Comunicaçãçãçãção em Saúúúúde: compreendendo o direito à 

informação e à comunicação como inerentes e inalienáveis do direito á saúde, 

a linha de pesquisa dedica-se à investigação e análise crítica do circuito social 

do conhecimento, buscando compreender a especificidade dos contextos e 

processos de produção, mediação, circulação e apropriação de informações e 

dispositivos de comunicação, assim como dos atores, redes e políticas públicas 

presentes no campo da saúde. Privilegia os estudos interdisciplinares que 

articulem abordagens teóricas e metodológicas dos campos da informação, 

comunicação, saúde e ciência & tecnologia. Seus projetos priorizam: as 

características das mediações culturais, sociais, institucionais e tecnológicas, 

principalmente aquelas relacionadas ao acesso e à apropriação, pela 

população, das políticas públicas, da informação, do conhecimento e das 

tecnologias de informação e comunicação; a produção social dos sentidos da 

saúde, com ênfase nas relações de poder; abordagens da informação e 

comunicação como determinantes sociais da saúde e intrinsecamente 

relacionadas ao tema do negligenciamento em saúde; as formas discursivas e 

relações entre a saúde e os meios de comunicação, incluindo os meios digitais; 

análise das políticas, ações, práticas e processos de produção, aplicação e 

difusão de conhecimentos científicos e técnicos no campo da saúde. 

4.7 - Abordagens Educativas na Pesquisa em Saúúúúde e Ambiente: a linha de 

pesquisa engloba as diferentes perspectivas teórico-conceituais e 

metodológicas do campo da educação que atravessam o campo da pesquisa 



em saúde e ambiente e que envolvem ações de promoção da saúde e a 

participação da população. Nesta perspectiva, considera-se a necessária crítica 

à insuficiência do modelo biomédico frente à complexidade do processo saúde-

doença-cuidado entendido como positivo e dinâmico, integrando aspectos 

somáticos, mentais, ambientais e socioculturais. O foco é investigar e avançar 

no processo de reflexão, produção de conhecimento e experimentação de 

novos saberes no campo da educação, ambiente, trabalho e formação em 

saúde nos quais estratégias educativas formais e/ou informais estejam 

presentes. As principais temáticas da linha são: (1) articulação ensino, 

pesquisa, escolas e serviços de saúde; (2) pesquisa clínica em saúde em uma 

perspectiva “ampliada”; (3) produção compartilhada de conhecimento; (4) 

tendências das práticas pedagógicas na educação permanente e formação em 

saúde; (5) teorias interpretativas e sua contribuição ao campo da pesquisa e 

educação em saúde; (6) tecnologias educacionais na área da saúde; (7) saúde, 

ambiente e transição tecnológica; (8) saúde como campo de construção de 

práticas cuidadoras socialmente determinadas; (9) avaliação no contexto da 

Promoção da Saúde: foco no Movimento Internacional Cidades, Municípios, 

Comunidades e Ambientes Saudáveis; (10) promoção da saúde e 

fortalecimento de políticas públicas comprometidas com os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS); (11) desenvolvimento e avaliação de 

atividades pedagógicas sobre questões de saúde e ambiente para crianças, 

jovens, professores e profissionais de saúde. 

 



4.8 - Polííííticas, Gestãããão e Avaliaçãçãçãção em Saúúúúde: a linha de pesquisa envolve 

projetos que analisam as diversas políticas de saúde, de abrangência nacional 

e internacional, bem como os aspectos relacionados à gestão das políticas, 

programas, serviços e sistemas de saúde. Também se enquadram nessa linha 

os projetos de pesquisas avaliativas em suas diversas dimensões, que 

focalizam a saúde e assistência à saúde. 

 

5. Bolsa de Estudo / Hospedagem 

Não está assegurada bolsa aos alunos do Doutorado. As possíveis 

bolsas serão concedidas de acordo com critérios definidos pelos órgãos de 

fomento e pela Comissão de Bolsa de cada Programa, instituída pelo 

Colegiado de Docentes do respectivo Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu. A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos. 

 

6. Regime e Duraçãçãçãção 

Regime de tempo integral, com duração mínima de 24 e máxima de 48 

meses. Os alunos selecionados deverão cursar um conjunto de disciplinas 

específicas do curso, além das disciplinas obrigatórias dos respectivos 

programas e disciplinas eletivas suficientes para cumprir o número adequado 

de créditos. Será exigida a permanência do aluno brasileiro na Universidade de 

Coimbra, em período a ser determinado por seus orientadores. 

 

7. Inscriçõçõçõções 



Início: 01.11.2012      Término: 21.12.2012 

As inscrições serão efetuadas no site da Plataforma SIGA 

(www.sigass.fiocruz.br) Link Inscriçãçãçãção > Programa de Cooperação 

Internacional. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de 

inscrição, disponível no site da Plataforma. Este formulário, depois de 

preenchido, deverá ser impresso, assinado e enviado exclusivamente 

atravéééés dos correios, juntamente com os documentos exigidos, listados 

abaixo, à Coordenação Geral de Pós Graduação – CGPG (endereço abaixo). 

Os candidatos deverão, obrigatoriamente, indicar o nome do Programa 

pretendido, alimentando no SIGA o item “Curso de Interesse > área de 

concentração”, e da linha de pesquisa. Os itens “Possíveis Orientadores” e 

“Plano de Trabalho” não devem ser preenchidos pelos candidatos. 

ATENÇÃÇÃÇÃÇÃO: A documentação deverá ser postada até o último dia de inscrição e 

será recebida até 05 (cinco) dias úteis após o último dia de inscrição, não se 

responsabilizando a CGPG por atrasos ocorridos na entrega postal. 

Recomenda-se utilizar serviço de entrega expressa, como SEDEX ou similar. 

O formulário eletrônico devidamente impresso e assinado, juntamente 

com a documentação descrita no item 8 desta Chamada Pública, deverão ser 

encaminhados unicamente via correios, em envelope LACRADO com a 



““““Etiqueta de inscriçãçãçãção àààà seleçãçãçãção de Doutorado”””” (anexo I), colada em uma 

das faces do envelope. 

São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações 

e a documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão 

ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título. 

A inscriçãçãçãção sóóóó seráááá homologada, isto éééé, aceita e confirmada, 

apóóóós a conferêêêência de toda a documentaçãçãçãção. A relaçãçãçãção nominal 

das inscriçõçõçõções homologadas seráááá divulgada no endereçççço 

eletrôôôônico www.sigass.fiocruz.br Link inscriçãçãçãção > Programa de 

Cooperaçãçãçãção Internacional, conforme cronograma. 

 

8. Documentaçãçãçãção para Inscriçãçãçãção 

a) Curriculum Vitae atualizado e impresso, criado na Plataforma Lattes – 

CNPq, em que conste o endereço de acesso do currículo do candidato na 

página do CNPq (www.cnpq.br).  

Deverão ser apresentadas cópias dos documentos comprobatórios dos 

itens descritos no Curriculum Lattes. Somente serão pontuados os itens 

listados no anexo II. As cópias devem ser encadernadas e numeradas, na 

ordem de aparecimento, no formulário do anexo III.  

b) Formulário para entrega e pontuação da análise de títulos (anexo III). 

Os documentos comprobatórios deverão ser apresentados conforme descrito 

no item a). Os critérios para análise de títulos e Curriculum Vitae estão 

expressos no anexo II. O candidato deverá preencher o formulário específico 



(anexo III) fazendo uma auto pontuação, a qual será avaliada pela Comissão 

de Seleção e Admissão; 

c) Carta de compromisso (anexo V) assinada pelo candidato.  

d) Projeto de tese (formato exigido - anexo IV); 

e) Carta do candidato (até duas laudas) à Comissão de Seleção 

justificando a vinculação do seu projeto a uma das linhas de pesquisa (quadro 

1) e a, pelo menos, um dos temas centrais do curso – Direitos Humanos e 

Saúde; Conhecimento e Justiça Cognitiva; Globalização e Políticas da Vida. 

f) Comprovante de pagamento: o boleto bancário será disponibilizado 

pelo sistema SIGA, no ato da conclusão da inscrição. O pagamento referente 

ao processo seletivo inclui: (1) taxa de inscrição, no valor de R$55,00 

(cinquenta e cinco reais); (2) taxa referente à realização de prova de inglês, no 

valor de R$100,00 (cem reais); (3) taxa referente à emissão de boleto bancário, 

no valor de R$3,18 (três reais e dezoito centavos).  

Endereçççço para envio de documentaçãçãçãção 

Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz 

Coordenação Geral de Pós Graduação 

Av. Brasil 4365 – Manguinhos – Castelo Mourisco – Sala 7 – CEP: 21040-900 

Telefone: (21) 38851715 

Fax: (21) 25907544 

cgpg@fiocruz.br 

 

Observaçõçõçõções: 



Os documentos dos candidatos não classificados ficarão à disposição dos 

mesmos na secretaria da CGPG por 90 (noventa) dias. Após este período 

serão inutilizados.  

 

9. Seleçãçãçãção 

O exame de seleção para ingresso no Doutorado será realizado em 4 

(quatro) etapas.  

 

Etapa - I - Prova de inglêêêês, baseada na compreensãããão de textos; de carááááter 

eliminatóóóório.  

Neste exame, o candidato deverá se mostrar apto a ler, compreender e 

responder adequadamente questões referentes a um texto escrito, compatível 

com a área da saúde. Será permitido o uso de dicionário. Não será permitido o 

uso de qualquer recurso eletrônico.  

Os candidatos somente terão acesso ao local da prova portando 

documento oficial de identificação com fotografia, obedecendo ao horário 

estabelecido 

 

Nota mínima 6,0 (seis). 

Estará dispensado da prova, o candidato que, na etapa da inscrição:  

i - Apresentar cópia autenticada do Certificado de proficiência do 

Michigan (ECCE, MTELP, ECP), Cambridge (FCE, CAE e CPE), IELTS ou 

TOEFL (este último, com pontuação 53-64, dentro do prazo de validade de dois 

anos).  



ii - Seja egresso do mestrado acadêmico/profissional em Programa da 

FIOCRUZ, com dissertação defendida nos últimos três anos (2010, 2011 ou 

2012), desde que apresente fotocópia do diploma ou certidão de conclusão do 

curso.  

iii - Tenha sido aprovado na prova de inglês nas duas últimas seleções 

de Programa da FIOCRUZ para o doutorado.  

 

Etapa - I.A - Prova escrita (discursiva) de conhecimento em Saúúúúde 

Coletiva, EXCLUSIVAMENTE para candidatos ààààs vagas do Programa da 

ENSP, nas linhas de pesquisa  Desigualdades Sociais, Modelos de 

Desenvolvimento e Saúúúúde e Direito, Saúúúúde e Cidadania, de carááááter 

eliminatóóóório, com nota míííínima 7,0 (sete). Somente os candidatos 

considerados aptos na prova de inglêêêês terãããão a prova escrita corrigida. 

 

Etapa - II - Anáááálise do Projeto e da Carta de Intençõçõçõções, de carááááter 

eliminatóóóório e classificatóóóório.  

Nota Mínima para aprovação do projeto: 7,0 (sete) - Valor ponderal 3 (três) 

Nota Mínima para aprovação da carta: 7,0 (sete) – Valor ponderal 1 (um). 

 

Os projetos serão avaliados pela Comissãããão de Seleçãçãçãção, a partir dos seguintes 

critérios: 

(a) adequação à temática do curso; 

(b) definição clara do objeto e dos objetivos do estudo; 

(c) consistência da fundamentação teórica, coerência metodológica e 

originalidade; 



(d) viabilidade. 

 

Etapa III - Anáááálise de curríííículo, de carááááter eliminatóóóório e classificatóóóório. 

O candidato aprovado na segunda etapa terá seu curriculum vitae 

avaliado de acordo com os critérios descritos no anexo II. 

Nota mínima: 5,0 (cinco). 

Valor ponderal 3 (três) 

 

Etapa IV –––– Entrevista, de carááááter eliminatóóóório e classificatóóóório. 

O candidato aprovada na terceira etapa será entrevistado na Fiocruz – 

Rio de Janeiro, Recife ou Belo Horizonte, em data e local a ser divulgado. 

Nota mínima: 7,0 (sete). 

Valor ponderal 3 (três). 

 

Resultado Final com lista dos classificados 

Só serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem méééédia 

final míííínima 7,0 (sete). Estes serão classificados em ordem decrescente, em 

função da média final obtida e o número de vagas ofertado. 

Na hipótese de igualdade de pontos na última colocação, para fins de 

classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato: 

a) com maior nota no projeto; 

b) com maior nota no currículo; 

c) com maior idade 

 

Será desclassificado o candidato que: 



a) Não comparecer a qualquer uma das etapas do processo seletivo ou 

chegar fora do horário estabelecido; 

b) Deixar de cumprir qualquer um dos itens desta chamada pública; 

c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para participar da 

seleção; 

d) Não apresentar a documentação exigida no prazo determinado. 

 

Recurso 

Será permitido recurso em qualquer etapa da seleção, dentro dos prazos 

estabelecidos nesta chamada pública. Os recursos deverão ser solicitados por 

email à CGPG (cgpg@fiocruz.br) , com base no anexo VI. O retorno do 

julgamento será dado pela Comissão de Seleção e Admissão também dentro 

dos prazos estabelecidos. 

 

10. Matríííícula 

O candidato selecionado deverá comparecer à Secretaria Acadêmica do 

respectivo Programa, no período de 07 a 10 de maio de 2013, munido da 

documentação a ser divulgada a partir de 05 de dezembro, no endereço 

eletrônico www.sigass.fiocruz.br Link Inscrição > Programa de Cooperação 

Internacional. O aluno será matriculado na linha de pesquisa do programa 

correspondente às linhas divulgadas neste documento.  

O candidato que encaminhar a documentação via correios, deverá fazê-

lo com postagem até o dia 10 de maio de 2013 (último dia de matrícula). A 

documentação será recebida pelo Programa até 05 (cinco) dias úteis do último 



dia de matrícula, não se responsabilizando o Programa por atrasos ocorridos 

na entrega postal. Recomenda-se utilizar serviço de entrega expressa, como 

SEDEX ou similar. 

O candidato classificado que deixar de efetuar matrícula no período 

estabelecido será considerado desistente. 

Os documentos dos candidatos não classificados ficarão à disposição 

dos mesmos na Secretaria Acadêmica por 90 (noventa) dias. Após este 

período serão inutilizados. 

 

12. Validade dos exames 

A validade dos exames de que trata esta chamada pública de seleção 

encerra no último dia designado para a matrícula. 

 

 

  



ANEXO I 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/FIOCRUZ 

Coordenação Geral de Pós Graduação 

 

ETIQUETA DE INSCRIÇÃÇÃÇÃÇÃO ÀÀÀÀ SELEÇÃÇÃÇÃÇÃO DE DOUTORADO 

Nome completo, em letras de forma e sem abreviaturas: 
 

E-mail : Telefone para contato: 

Programa de Pós Graduação: 

Linha de pesquisa: 

 

Realizará prova de inglês: 

( ) Sim ( ) Não 

Declaro estar ciente que assumo total responsabilidade pela documentaçãçãçãção 

entregue em ENVELOPE LACRADO e que a incorreçãçãçãção na documentaçãçãçãção entregue 

implicaráááá na NÃÃÃÃO HOMOLOGAÇÃÇÃÇÃÇÃO da inscriçãçãçãção. 

Data: Assinatura do candidato: 

 

 

 

  



ANEXO II 

 

CRITÉÉÉÉRIOS PARA ANÁÁÁÁLISE DE TÍÍÍÍTULOS E CURRICULO 

Curso: Doutorado em Saúúúúde Global, Direitos Humanos e Polííííticas da Vida –––– 

Turma 2012 

 

ITEM  Pontuação Unitáááária Pontuação Mááááxima 

1. Formaçãçãçãção acadêêêêmica   

1.1 PIBIC (mínimo de 1 ano)  2,0  6,0 

1.2 Curso de Especialização (carga 

horária mínima de 360 horas) e/ou 

Residência 

4,5 9,0 

1.3 Curso de Mestrado em saúde 

pública  

20,0  20,0 

1.4 Curso de Mestrado em outras áreas  

15,0  15,0 

Total (mááááximo)   35,0 

2. Produçãçãçãção téééécnico-cientíííífica (nos úúúúltimos 05 anos) 

  

2.1 Artigo publicado em revista 
indexada (Medline, Lilacs, Biological 
Abstract, Web of Science, CAB 
Abstracs, Embase e/ou Scopus, 
Scielo, Latindex)  

8,0  40,0 

2.2 Autoria de livro científico 10,0 20,0 

2.3 Autoria de capítulo de livro ou 

organização de livro científico 

5,0  40,0 

Total (mááááximo)   40,0 

3. Atividades didááááticas   

3.1 Participação em disciplinas de 

graduação (mínimo 15h ministradas 

p/disciplina)  

2,0  10,0 



3.2 Participação em disciplinas de pós-

graduação (mínimo 15h ministradas 

p/disciplina)  

3,0  12,0 

3.3 Orientação/co-orientação de 

monografia de pós-graduação ou 

preceptoria de aluno de residência 

(mínimo de 1 ano) 

5,0  10,0 

3.4 Orientação/co-orientação de 

alunos de programa de Iniciação 

Científica ou programa de Vocação 

Científica (mínimo de 1 ano) ou de 

monografia de aluno de graduação 

2,0  4,0 

Total (mááááximo)   15,0 

4. Experiêêêência profissional e 

atividades administrativas 

  

4.1 Gerência de setor e/ou sistemas e 

serviços (mínimo de 2 anos)  

2,0  4,0 

4.2 Coordenação, supervisão ou 

assessoria de programa e/ou projeto 

governamental (mínimo de 2 anos)  

2,0  4,0 

4.3 Outras experiências profissionais 

na área de políticas públicas (mínimo 

de 2 anos)  

1,0  2,0 

Total (mááááximo)   5,0 

5. Outros   

5.1 Participação em banca 

examinadora para defesa de 

monografia de graduação e/ou pós-

graduação  

1,0  4,0 

5.2 Participação em mesa redonda / 

painel de congresso  

2,0  4,0 

5.3 Conferência/palestra proferida em 

seminário internacional  

2,5  5,0 



5.4 Conferência/palestra proferida em 

seminário nacional  

2,0  4,0 

5.5 Prêmio de natureza acadêmica  2,5  5,0 

5.6 Aprovação em concurso público  2,5  5,0 

Total (mááááximo)   5,0 

 

  



ANEXO III 

FORMULÁÁÁÁRIO PARA ENTREGA E PONTUAÇÃÇÃÇÃÇÃO DA ANÁÁÁÁLISE DE TÍÍÍÍTULOS 

(os documentos comprobatórios deverão estar anexados ao currículo apresentado) 

Obs: Utilize quantas folhas forem necessáááárias, respeitando a continuidade da 

numeraçãçãçãção dos documentos. A numeraçãçãçãção deveráááá ser a mesma dos documentos 

comprobatóóóórios anexados ao Curriculum vitae. 

Inscriçãçãçãção Nºººº ____________________ 

Curso: Doutorado em Saúúúúde Global, Direitos Humanos e Polííííticas da Vida –––– 

Turma 2012 

DOCUMENTO Nºººº NATUREZA DO 
DOCUMENTO  

PONTUAÇÃÇÃÇÃÇÃO 

(candidato) 

PONTUAÇÃÇÃÇÃÇÃO 

(Banca) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

TOTAL:   

 

  



ANEXO IV 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃÇÃÇÃÇÃO DO PROJETO DE TESE 

Identificaçãçãçãção · Candidato: 

Programa / Linha de Pesquisa · Título do Projeto: · Introdução · Justificativa 

. Objetivos - Geral e Específicos · Metodologia · Viabilidade · Cronograma de execução · Referências 

Formato · Times New Roman 12 · Espaço 1,5 · Máximo de 20 páginas incluindo referências.  

  



ANEXO V 

MODELO DE CARTA DE COMPROMISSO 

 

Local e data. 

AO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU [nome do programa e da 

unidade]/FIOCRUZ 

 

Prezados Senhores, 

 

Declaro meu compromisso, caso seja selecionado(a) para o curso de Doutorado em 

Direitos Humanos, Saúde Global e Políticas da Vida, em cumprir as exigências do seu 

regulamento interno durante os 48 (quarenta e oito) meses de duração. Tais 

exigências dizem respeito à dedicação ao curso em tempo integral, ao cumprimento 

dos créditos com aproveitamento, à realização da qualificação do Projeto de Tese, ao 

cumprimento do estágio obrigatório na Universidade de Coimbra-PT e à defesa da 

tese no prazo estabelecido. 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

  



ANEXO VI 

PEDIDO DE RECURSO 

[Nome da Unidade / Sigla] 

PROGRAMA DE PÓÓÓÓS-GRADUAÇÃÇÃÇÃÇÃO STRICTO SENSU [nome do programa] / 

Linha de Pesquisa 

Seleçãçãçãção Doutorado em Saúúúúde Global, Direitos Humanos e Polííííticas da Vida –––– 

Turma 2012 

Nome do candidato: 

Inscrição Nº________________________ 

Etapa da seleçãçãçãção a qual se refere o pleito: 

[ ] Prova de Inglês 

[ ] Prova escrita de Saúde Coletiva (exclusiva para candidatos ao programa de Saúde 

Pública da ENSP) 

[ ] Análise de projeto e carta de intenções 

[ ] análise de currículo 

[ ] entrevista 

 

JUSTIFICATIVA: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

[Cidade], _______/________/________ 

Assinatura: _________________________________________ 

Página ___________ de ____________ 

 



ANEXO VII - Calendáááário 

Publicação de Aviso de 

Chamada Pública  

a partir de 01.11./2012  Em jornal de grande 

circulação 

Inscrições  01.11.2012 a 21.12.2012 www.sigass.fiocruz.br 

Divulgação das inscrições 

homologadas 

01.11.2012 a 18.01.2013 www.sigass.fiocruz.br 

Etapa I - Prova de Inglês  03.02.2013 

Início: 08h e 30min 

Término: 11h e 30min 

As provas serão 

realizadas na Fiocruz, no 
Rio de Janeiro, em Belo 
Horizonte ou em Recife, a 
depender do programa no 
qual o aluno se inscreveu 

Divulgação do resultado 

da prova de inglês 

18.02.2013 www.sigass.fiocruz.br 

Prazo para recurso da 

prova de inglês 

18.02.2013 a 20.02.2013 cgpg@fiocruz.br 

Resultado do recurso da 

prova de inglês 

25.02.2013 www.sigass.fiocruz.br 

Etapa IA - Prova escrita 
(discursiva) 
exclusivamente para 

candidatos às vagas do 

programa de Saúde 

Pública da ENSP 

03.02.2103 

Início: 13h e 30min 

Término: 16h e 30min 

Na ENSP, em sala a ser 
divulgada 
 

Divulgação do resultado 

da etapa IA 

26.02.2013 www.sigass.fiocruz.br 
 

Prazo para recurso da 
etapa IA 

26.02.2013 a 28.02.2013 posgrad-
sp@ensp.fiocruz.br 
 

Divulgação do resultado 

do recurso da etapa IA 

05.03.2013 www.sigass.fiocruz.br 
 



Etapa II - Divulgação da 

análise de projetos e da 

carta de intenções 

19.03.2013 www.sigass.fiocruz.br 

Prazo para recurso da 
etapa II 

19 a 21.03.2013 cgpg@fiocruz.br 

Resultado do recurso da 
etapa II 

26.03.2013 www.sigass.fiocruz.br 

Etapa III - Divulgação do 

resultado da análise do 

curriculum  

08.04.2013 www.sigass.fiocruz.br 

Prazo para recurso da 
etapa III  

08 a 10.04.2013 cgpg@fiocruz.br 

Divulgação do recurso da 

etapa III 

15.04.2013 www.sigass.fiocruz.br 

Divulgação do cronograma 

da etapa IV - entrevistas 

15.04.2013 www.sigass.fiocruz.br 

Etapa IV - entrevistas 17 a 26.04.2013 As entrevistas serão 

realizadas na Fiocruz, no 
Rio de Janeiro, em Belo 
Horizonte ou em Recife, a 
depender do programa no 
qual o aluno se inscreveu. 

Divulgação do resultado 

final 

07.05.2013 .www.sigass.fiocruz.br 

Prazo para recurso 07 a 09.05.2013 .cgpg@fiocruz.br 

Divulgação do resultado 

do recurso 

14.05.2013 .www.sigass.fiocruz.br 

Matrícula  07 a 10.05.2013 Na Secretaria Acadêmica 

do respectivo programa 

Início das aulas  20 de maio de 2013  Em local a ser divulgado 

 

Os casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão Coordenadora 

do Programa CES/Fiocruz, composta pela Coordenação Geral de Pós 



Graduação, Coordenadores dos Programas e Coordenação Geral do 

Convênio. 


