
 
 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DO ANO DE 2021 MATRÍCULA MARÇO 2021 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

 
PPG PROFISSIONAL EM GESTÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

 

ERRATA 1 

 

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021. 

 

ALTERAÇÕES NA INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO 

 

Devido a problemas técnicos no Sistema de cadastro e no envio de documentação de 

Farmanguinhos, os seguintes links foram desabilitados: 

Link para o mestrado: https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/mestradoprofissional/ 

Link para o doutorado: https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/doutoradoprofissional/ 

Assim, os candidatos deverão enviar todos os documentos da fase de inscrição ao processo 

seletivo por meio do e-mail ppgprofissional-gpdif@far.fiocruz.br. 

Os candidatos de Mestrado aprovados na Etapa eliminatória 1 e os de Doutorado aprovados nas Etapas 

eliminatórias 1 e 2, deverão entregar os títulos e documentos de forma remota, para a análise do Currículo 

Lattes, e a agenda do dia e horário, bem como o endereço da plataforma de entrega, serão divulgados 

junto com o resultado. 

Devido ao imprevisto ocorrido com o Sistema, as inscrições foram prorrogadas para até o dia 

25.01.2021. 

Observar que a entrega dos títulos e documentos para os candidatos ao mestrado foi antecipada para os 

dias 18 a 20/02/2021. 

O Anexo I referente ao “CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO” CURSO DE 

MESTRADO/DOUTORADO foi desmembrado em Anexo I em CALENDÁRIO PARA CURSO DE 

MESTRADO e CALENDÁRIO PARA CURSO DE DOUTORADO. 

 

Assim, segue a Errata 1 da Chamada Pública no item 2 “PROCEDIMENTOS PARA 

INSCRIÇÃO”, 2.1.2. – “2º momento”: 
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Na página 5 onde se lê: Leia-se: 
“2º momento” - o candidato deve acessar o portal 

de seleção do Programa de Pós-Graduação 

Profissional em Gestão, Pesquisa & 

Desenvolvimento na Indústria Farmacêutica de 

Farmanguinhos, devendo digitar seu número de 

inscrição para acessar o sistema e seguir os passos 

exigidos no mesmo para realizar a inscrição 

propriamente dita. Seguem os links para realização 

da inscrição: 

Link para o mestrado: 

https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/mestradopr

ofissional/ 

Link para o doutorado: 

https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/doutoradop

rofissional/ 

2.1.3. Ao inserir a documentação no sistema, o 

candidato deverá atestar a veracidade das 

informações anexadas toda vez que for solicitado: 

“Declaro estar ciente de que a falsidade das 

declarações por mim firmadas no presente 

documento poderá ensejar sanções civis, e, 

principalmente, criminais (Art. 299 do Código 

Penal; Lei Nº 7.115, de 29 de agosto de 1983 – Dou 

30.08.1983) e responsabilização legal prevista pela 

Lei nº 12.101/2009 Art. 15 § 1º, alterada pela Lei 

12.868/2013, Decreto 8.242/2014”. 

2.1.4. Caso algum campo “obrigatório” não seja 

preenchido, ou seja, “fique em branco”, a inscrição 

não será homologada. 

2.1.5. Ao término de cada etapa será gerado um 

comprovante eletrônico e enviado para o e-mail 

cadastrado pelo candidato. 

“2º momento” - o candidato deve enviar a 

documentação descrita no item 2.2 

DIGITALIZADA em formato PDF, não devendo 

exceder o limite total de 10 megabytes. A 

documentação deverá ser enviada para o endereço 

eletrônico da secretaria do Programa: 

ppgprofissional-gpdif@far.fiocruz.br. Em caso de 

necessidade de ultrapassar o limite mencionado, o 

candidato deverá enviar mais de um correio 

eletrônico, tendo a devida cautela de demonstrar de 

forma clara e evidente a associação entre as 

mensagens eletrônicas. Recomenda-se que os 

arquivos enviados sejam identificados pelo nome 

do arquivo e do candidato. Obrigatoriamente, no 

campo assunto, deverão constar única e 

exclusivamente as seguintes palavras: Inscrição 

Mestrado PPG Profissional, ou Inscrição 

Doutorado PPG Profissional, dependendo do 

curso de interesse. 

O candidato receberá a confirmação do 

recebimento do e-mail no prazo de até quatro dias 

úteis. 

É de total responsabilidade do candidato, a 

veracidade das informações que constam na 

documentação enviada, observando o disposto na 

Lei 7.115/83 e no artigo 299 do Código Penal. Se 

for constatada falsidade em qualquer 

documentação e/ou declaração, o candidato será 

eliminado do processo seletivo, além de ter de 

responder a sanções administrativas, civis e legais 

cabíveis. 

Recomenda-se evitar a inscrição e o envio da 

documentação no último dia. 

 

Na página 8 onde se lê: Leia-se: 

2.3. Homologação da Inscrição 
 A inscrição do candidato será homologada, isto é, 

confirmada e aceita, se toda documentação, 

conforme exigida no ato da inscrição, tiver sido 

anexada no portal de seleção do curso de 

Mestrado e de Doutorado do PPGP-GPDIF, 

incluída corretamente nos seguintes links e 

obedecido todas as orientações da presente 

chamada pública: 

Link para o mestrado: 

https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/mestra

doprofissional/ 

Link para o doutorado: 

https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/doutor

adoprofissional/ 

2.3. Homologação da Inscrição 

A inscrição do candidato será homologada, 

isto é, confirmada e aceita, se toda 

documentação, conforme exigida no ato da 

inscrição, tiver sido anexada ao e-mail 

ppgprofissional-gpdif@far.fiocruz.br. 

https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/mestradoprofissional/
https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/mestradoprofissional/
https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/doutoradoprofissional/
https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/doutoradoprofissional/
mailto:ppgprofissional-gpdif@far.fiocruz.br
https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/mestradoprofissional/
https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/mestradoprofissional/
https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/doutoradoprofissional/
https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/doutoradoprofissional/
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Nas páginas 11 e 12 onde se lê: Leia-se: 

ANÁLISE DE CURRÍCULO LATTES 

Os candidatos de Mestrado e Doutorado aprovados 

nas Etapas eliminatórias 1 e 2 deverão inserir seus 

títulos e documentos no sítio eletrônico de Seleção, 

na data definida no ANEXO I para pontuação 

conforme informado do Currículo Lattes para isso, 

devem ser acessados os sítios eletrônicos através 

dos links: 

Link para doutorado: 

https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/doutoradop

rofissional / 

Link para mestrado: 

https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/mestradopr

ofissional /.  

Este procedimento é fundamental para a 

participação da Etapa 3, somatória, que 

compreende a Avaliação do Currículo Lattes. O 

candidato será considerado “desistente” do 

processo seletivo, caso ele não faça a inserção no 

sítio eletrônico de seus títulos e documentos 

comprobatórios. 

Somente serão analisados os títulos e documentos, 

únicos e exclusivamente enviados pelo sítio 

eletrônico. 

Destaca-se que é de única e plena 

responsabilidade do candidato a correta 

classificação dos títulos e documentos anexados 

no sítio eletrônico. Em caso de envio de um título 

“a” (por exemplo: diploma) no espaço destinado a 

título “b” (por exemplo: publicações), ele será 

considerado “nulo” – não perfazendo a 

contagem de pontos. 

ANÁLISE DE CURRÍCULO LATTES 

Os candidatos de Mestrado aprovados na Etapa 

eliminatória 1 e os de Doutorado aprovados nas 

Etapas eliminatórias 1 e 2, deverão entregar os 

títulos e documentos de forma remota, para a 

análise do Currículo Lattes. 

A agenda com o dia e o horário e o endereço da 

plataforma da entrega dos documentos de cada um 

dos candidatos será divulgada, para os candidatos 

de Mestrado junto com o resultado da Etapa 1 e 

para os de Doutorado junto com o resultado da 

Etapa 2, observar a data dos resultados no ANEXO 

I. 

Este procedimento é fundamental para a 

participação da Etapa 3, somatória, que 

compreende a Avaliação do Currículo Lattes. O 

candidato será considerado “desistente” do 

processo seletivo, caso ele não inclua de forma 

remota, no horário agendado os títulos e 

documentos comprobatórios. 

Somente serão analisados os títulos e documentos, 

únicos e exclusivamente entregues de forma 

remota no horário agendo para cada um dos 

candidatos. 

Os documentos devem ser salvos individualmente, 

nomeados e (se for o caso) numerados de acordo 

com as categorias colocadas no Barema (ANEXO 

IX). 

Este procedimento é fundamental para a 

participação da Etapa 3, somatória, que 

compreende a Avaliação do Currículo Lattes.  

Destaca-se que é de única e plena responsabilidade 

do candidato a correta classificação dos títulos e 

documentos entregues. 
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Na página 18, onde se lê: 
 

ANEXO I  

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

CURSO DE MESTRADO/DOUTORADO 
Datas e horários obedecem ao horário oficial de Brasília/DF encerramento do sistema as 23h59. 

Etapas do Processo seletivo Datas 

Lançamento da Chamada Pública do Mestrado/Doutorado 21.12.2020 

Início das inscrições no sítio eletrônico*, com a inclusão dos 

documentos obrigatórios, proposta de projeto, apresentação (Opcional)  
04.01.2021 

Término das inscrições no sítio eletrônico* 18.01.2021 

Resultado das inscrições homologadas e não homologadas 21.01.2021 

Prazo de interposição de recursos para o resultado de homologação de 

inscrição 
22.01.2021 

Resultado da homologação das inscrições após recurso 26.01.2021 

ETAPA 1  (mestrado e doutorado) 

Resultado preliminar da Análise da Proposta de Projeto 
04.02.2021 

ETAPA 1  (mestrado e doutorado) 

Prazo de interposição de recursos para o resultado da Análise da 

Proposta de Projetos -  

05.02.2021 

ETAPA 1  (mestrado e doutorado) 

Resultado da etapa de Análise da Proposta de Projetos 
09.02.2021 

ETAPA 2  (doutorado) 

Publicação do cronograma de Defesas 
12.02.2021 

ETAPA 2  (doutorado) 

Período de realização das Defesas 
15 a 19.02.2021 

ETAPA 2  (doutorado) 

Resultado preliminar das Defesas 
24.02.2021 

ETAPA 2  (doutorado) 

Prazo de interposição de recursos da etapa de Defesas 
26.02.2021 

ETAPA 2  (doutorado) 

Resultado da etapa de Defesas 
02.03.2021 

Liberação do sítio eletrônico para os candidatos (mestrado e doutorado) 

aprovados nas ETAPAS 1 e 2 anexarem nos locais discriminados todos 

os títulos e documentos digitalizados para análise de currículo 

03.03.2021 

Fechamento do sistema no sítio eletrônico prazo final para anexar os 

documentos 
05.03.2021 

ETAPA 3  (mestrado e doutorado) 

Resultado preliminar da Análise de Currículo Lattes 
11.03.2021 

ETAPA 3  (mestrado e doutorado) 

Prazo de interposição de recursos para a Análise de Currículo Lattes 
12.03.2021 

ETAPA 3  (mestrado e doutorado) 

Resultado da Análise de Currículo Lattes 
16.03.2021 

Resultado do Processo Seletivo – classificação 19.03.2021 

Matrículas dos candidatos selecionados 22 e 23.03.2021 

Matrículas dos candidatos de vagas remanescentes 25 e 26.03.2021 

Link para o mestrado: https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/mestradoprofissional/ 
Link para o doutorado: https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/doutoradoprofissional/  

https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/mestradoprofissional/
https://educacao.far.fiocruz.br/selecao/doutoradoprofissional/


 
 

 

Leia-se:  

 

ANEXO I  

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

CURSO DE MESTRADO 
 

Datas e horários obedecem ao horário oficial de Brasília/DF encerramento do sistema as 23h59. 

Etapas do Processo seletivo Datas 

Lançamento da Chamada Pública do Mestrado/Doutorado 21.12.2020 

Início das inscrições por e-mail, com a inclusão dos documentos 

obrigatórios (item 2.2), proposta de projeto  
04.01.2021 

Término das inscrições por e-mail 25.01.2021 

Resultado das inscrições homologadas e não homologadas 28.01.2021 

Prazo de interposição de recursos para o resultado de homologação de 

inscrição 
29.01.2021 

Resultado da homologação das inscrições após recurso 02.02.2021 

ETAPA 1  Resultado preliminar da Análise da Proposta de Projeto 04.02.2021 

ETAPA 1   

Prazo de interposição de recursos para o resultado da Análise da 

Proposta de Projetos  

05.02.2021 

ETAPA 1  Resultado final da etapa de Análise da Proposta de Projetos 09.02.2021 

Divulgação da agenda de entrega dos documentos dos candidatos ao 

mestrado 
09.02.2021 

ETAPA 3  Candidatos aprovados na ETAPA 1 – entregar os documento 

e títulos de forma remota de acordo com a agenda 
10 a 12.02.2021 

ETAPA 3  Resultado preliminar da Análise de Currículo Lattes 19.02.2021 

ETAPA 3  Prazo de interposição de recursos para a Análise de 

Currículo Lattes 
22.02.2021 

ETAPA 3  Resultado final da Análise de Currículo Lattes 24.02.2021 

Resultado do Processo Seletivo – classificação 25.02.2021 

Matrículas dos candidatos selecionados 01 e 02.03.2021 

Matrículas dos candidatos de vagas remanescentes 09 e 10.03.2021 

 

  



 
 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

CURSO DE DOUTORADO 
 

Datas e horários obedecem ao horário oficial de Brasília/DF encerramento do sistema as 23h59. 

Etapas do Processo seletivo Datas 

Lançamento da Chamada Pública do Mestrado/Doutorado 21.12.2020 

Início das inscrições por e-mail, com a inclusão dos documentos 

obrigatórios (item 2.2), proposta de projeto  
04.01.2021 

Término das inscrições por e-mail 25.01.2021 

Resultado das inscrições homologadas e não homologadas 28.01.2021 

Prazo de interposição de recursos para o resultado de homologação de 

inscrição 
29.01.2021 

Resultado da homologação das inscrições após recurso 02.02.2021 

ETAPA 1 Resultado preliminar da Análise da Proposta de Projeto 04.02.2021 

ETAPA 1  

Prazo de interposição de recursos para o resultado da Análise da 

Proposta de Projetos  

05.02.2021 

ETAPA 1  Resultado final da etapa de Análise da Proposta de Projetos 09.02.2021 

ETAPA 2  Publicação do cronograma de Defesas 12.02.2021 

ETAPA 2  Período de realização das Defesas 18 a 24.02.2021 

ETAPA 2  Resultado preliminar das Defesas 26.02.2021 

ETAPA 2  Prazo de interposição de recursos da etapa de Defesas 01.03.2021 

ETAPA 2  Resultado final da etapa de Defesas 02.03.2021 

Divulgação da agenda de entrega dos documentos dos candidatos ao 

doutorado 
02.03.2021 

Candidatos  aprovados nas ETAPAS 1 e 2 – entregar os documento e 

títulos de forma remota de acordo com a agenda 
03 a 05.03.2021 

ETAPA 3  Resultado preliminar da Análise de Currículo Lattes 11.03.2021 

ETAPA 3  Prazo de interposição de recursos para a Análise de 

Currículo Lattes 
12.03.2021 

ETAPA 3 Resultado final da Análise de Currículo Lattes 16.03.2021 

Resultado do Processo Seletivo – classificação 19.03.2021 

Matrículas dos candidatos selecionados 22 e 23.03.2021 

Matrículas dos candidatos de vagas remanescentes 25 e 26.03.2021 

 

 

 


