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Chamada de Seleção Pública 

 
Seleção de Candidatos ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Biologia Parasitária em nível de Doutorado – 2019.2 (Credenciado pela 

CAPES com conceito 7) 

 
 
ERRATA – alterações no item 2. Das inscrições e item 7. Cronograma.  
 

2.Das inscrições 

 
 

2.2 Isenção de taxa de inscrição. 

 
a. Haverá isenção do valor da taxa de inscrição para os candidatos 

amparados pelo Decreto no. 6.593 de 02 de outubro de 2008, 
publicado no DOU de 03 de outubro de 2008 e para os candidatos 
inscritos no CadÚnico, de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho 
de 2007, ou for membro de família de baixa renda, nos termos do 
Decreto no. 6.135, de 2007. 

 
b. O candidato deverá requerer isenção da taxa de inscrição impreterivelmente 

até 30 de agosto de 2019, enviando o Anexo V e o formulário eletrônico de 
inscrição, através do endereço eletrônico posgbp@ioc.fiocruz.br , 
juntamente com o comprovante do NIS através do sitio do Ministério do 
Desenvolvimento (no mesmo arquivo do formulário de solicitação de 
isenção) – Link para acesso ao sitio: 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php).  

 

c. Os resultados da análise dos pedidos de isenção serão disponibilizados 
obrigatoriamente através da Plataforma Sigass (www.sigass.fiocruz.br) e 
alternativamente através do sítio do programa em Biologia Parasitária 
(www.ioc.fiocruz.br/pgbp), em 02 de setembro de 2019. 
 

d. Observações: - O candidato que obtiver a isenção da taxa de inscrição da 
chamada de seleção para o curso de mestrado deverá proceder normalmente 
com sua inscrição, atentando-se para os prazos e documentação conforme o 
item 3 , exceto pelo subitem e.  
 

e. - O candidato que tiver a solicitação de isenção indeferida ainda poderá se 
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inscrever no processo seletivo conforme prazos e documentos solicitados no 
item 3 desta chamada de seleção.  
 

Não haverá devolução da taxa de inscrição. 

 
E-mail para envio da documentação posgbp@ioc.fiocruz.br. 

 

 

 
7. Cronograma 

 
 
 

Período de Inscrições 12 de agosto a 11 de 
setembro 

(Plataforma SIGA) 

Pedidos de isenção da 
taxa de isenção  

13 de agosto a 30 de 
agosto 

Endereço eletrônico 

Homologação e 
divulgação do pedido da 
taxa de isenção 

02 de setembro Plataforma SIGA, site da BP e 
mural da Secretaria 
Acadêmica 

Resultado da homologação 
das inscrições 

12 de setembro Mural da Secretaria 
Acadêmica 

Recurso da Homologação 13 de setembro De 10h às 12h (no Pavilhão 
Arthur Neiva) 

Resposta do Recurso 16 de setembro A partir das 16h - Mural da 
Secretaria Acadêmica 

Entrega da apresentação 
Oral 

14 de outubro Até 9h – (por email 
posgbp@ioc.fiocruz.br ou 
CD) 

Apresentação Oral 14 a 18 de outubro De 9h às 16h (Sala 1 – 
Módulo Expansão Pavilhão 
Arthur Neiva) 

Resultado 23 de outubro Mural da Secretaria 
Acadêmica 

Recurso 24 de outubro De 10h às 12h (no Pavilhão 
Arthur Neiva) 

RESULTADO FINAL 25 de outubro Mural da Secretaria 
Acadêmica 
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Entrega Projeto Final com 
carta resposta (somente 
dos aprovados) 

04 de novembro Até 12h – (por email 
posgbp@ioc.fiocruz.br ou 
CD) 

Matrícula candidatos 
aprovados 

A partir de 06 de 

novembro 

Secretaria Acadêmica - 
Pavilhão Arthur Neiva 

 

 

 
 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2019. 
Rafael Maciel de Freitas 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em 

Biologia Parasitária 
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