
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO, P&D NA 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - PPGP GPDIF – FARMANGUINHOS / FIOCRUZ 

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA 2020/2021 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO BAREMA 

 

 Após a divulgação do resultado dos recursos, será publicado calendário pela 

Secretaria Acadêmica do PPG Profissional no SIGA/FIOCRUZ, para que os 

candidatos possam entregar os documentos conforme listagem no BAREMA. 

 A entrega será realizada de modo remoto, via plataforma Zoom. Para isso o 

candidato deve usar, obrigatoriamente, um computador pois quando o Zoom é 

usado no celular ou tablet não disponibiliza o botão para anexar documentos. 

 Recomenda-se que o Zoom esteja instalado no computador e que o candidato 

tenha uma conta, antes do dia da entrega dos documentos. 

 Os documentos devem estar, obrigatoriamente, no formato em PDF. Não serão 

aceitos arquivos em outro formato. 

 Os documentos devem ser salvos, obrigatoriamente, com o nome da categoria 

correspondente no BAREMA (ANEXO IX). Caso existam mais de um título 

para a mesma categoria, os arquivos devem ser nomeados e numerados. 

Exemplo: 

curso de curta duracao1.pdf 

curso de curta duracao2.pdf  

produtos tecnológicos produzidos1.pdf  

produtos tecnológicos produzidos2.pdf 

 Não serão aceitos documentos que não estejam devidamente nomeados. É de 

responsabilidade do candidato nomear corretamente os documentos pois eles 

serão analisados de acordo com o nome. Por exemplo, caso um documento 

relativo à “participação em congresso nacional” seja enviado com o nome 

“trabalho publicado em periódicos em portugues”, o documento não será 

avaliado.  

 A entrega de documentos de forma remota através da plataforma Zoom será 

realizada na ordem que aparece no BAREMA. 

 Ao término da entrega, será emitido um e-mail do PPG Profissional a cada um 

dos candidatos com a lista dos documentos recebidos que servirão como 

comprovante de entrega dos títulos. 

 

Rio, 08 de fevereiro de 2021. 

Secretaria Acadêmica PPG Profissional 


