PROCESSO SELETIVO DA PÓS - GRADUAÇÃO
LATO SENSU SOB FORMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA IFF 2022
EDITAL – 6ª RETIFICAÇÃO
A Coordenação de Educação do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do
Adolescente Fernandes Figueira – IFF da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, no uso de suas
atribuições, torna pública a alteração da Chamada Pública para seleção de candidatos à pósgraduação, com vistas a correções no Edital.
As partes do edital do processo seletivo supracitado publicado passam a vigorar com a
presente alteração a partir do dia 10/02/2022, considerando o conteúdo integralmente publicado
na página que se segue.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2022.

Carla Trevisan Martins Ribeiro
Zilton Farias Meira de Vasconcelos
Coordenação de Educação – IFF/Fiocruz

Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22.250-020
Tel (0xx21) 2554-1700
HTTP://www.iff.fiocruz.br

ONDE-SE LÊ
ANEXO 2 – FORMULÁRIO PARA MARCAÇÃO DE PONTOS - ANÁLISE DE CURRÍCULO PRESENCIAL
Nome do candidato:
Nº de Inscrição:

Programa:

Quesito

Número
Máximo de
Documentos
a
Anexar

Estágios curriculares não-obrigatórios
com duração mínima de 6 (seis) meses

3

1,5 (

)

Monitoria com duração mínima de 6
(seis)meses

2

0,5 (

)

4

2,0 (

)

2

0,5 (

)

3

1,5 (

)

3

0,6 (

)

2

2,0 (

)

4

0,4 (

)

2

1,0 (

)

Trabalhos publicados em revistas
científicas
na área médica
Apresentação de trabalhos em eventos
científicos
Participação em eventos científicos na
área
médica
Bolsista em projetos
de pesquisa
científica
em órgãos credenciados
Aprovação em concursos públicos na
área
médica
Cursos de atualização ou extensão
universitária com duração mínima de
30
(trinta) horas
Curso completo de língua estrangeira

Localização
do
Comprovante
(Indicar o(s) número(s)
do(s)
anexo(s) referente(s)
ao(s) comprovante(s)
exemplos: anexo 1;
anexos 2 e 3)

Pontuação
Máxima
Possível
E
(pretendida)

Pontuação
Concedida
PARA
USO
EXCLUSIVO
DA BANCA
EXAMINADORA

PARA USO EXCLUSIVO DA BANCA EXAMINADORA
NOTA FINAL
Declaro que as informações prestadas neste FORMULÁRIO PARA MARCAÇÃO DE PONTOS REFERENTES À ANÁLISE DE CURRÍCULO
são verdadeiras e estou ciente de que a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará a anulação de todos os
atos administrativos praticados pelo IFF referentes ao candidato em epígrafe, sua exclusão do concurso, cancelamento de sua
matrícula, caso esta já tenha sido efetivada, seu desligamento do Curso de Especialização Médica ao qual estiver vinculado, caso
este já tenha iniciado, sem prejuízo das ações penais cabíveis.

Rio de Janeiro,

Assinatura do Candidato

Banca Examinadora do Concurso

/

/2022.

LEIA-SE

ANEXO 2 – FORMULÁRIO PARA MARCAÇÃO DE PONTOS - ANÁLISE DE CURRÍCULO PRESENCIAL

MÉDICA
Nome do candidato:
Nº de Inscrição:

Programa:
Quesito

Estágios curriculares não-obrigatórios com duração
mínima de 6 (seis) meses (0,5 cada)

Número Máximo
de Documentos a
Anexar

Localização do Comprovante (Indicar o(s) número(s) do(s) anexo(s)
referente(s) ao(s) comprovante(s) exemplos: anexo 1; anexos 2 e 3)

Pontuação
Pontuação Concedida para
Máxima
Uso Exclusivo da Banca
Possível e
Examinadora
(pretendida)

3

1,5

2

0,5

4

2,0

(0,25 cada)

2

0,5

Participação em eventos científicos na área
médica (0,5 cada)

3

Monitoria com duração mínima de 6 (seis) meses
(0,25 cada)

Trabalhos publicados em revistas científicas na área
médica (0,5 cada)
Apresentação de trabalhos em eventos científicos

Bolsista em projetos científicos de pesquisa em
órgãos credenciados (0,2 cada)
Aprovação em concursos públicos na área
Médica (1,0 cada)
Cursos de atualização ou extensão universitária com
duração mínima de 30 (trinta) horas (0,1 cada)
Curso completo de língua estrangeira
(0,5 cada)

1,5
0,6

3

2,0

2
4

0,4

2

1,0

PARA USO EXCLUSIVO DA BANCA EXAMINADORA
NOTA FINAL :
Declaro que as informações prestadas neste FORMULÁRIO PARA MARCAÇÃO DE PONTOS REFERENTES À ANÁLISE DE CURRÍCULO são verdadeiras e estou ciente de que a prática de falsidade ideológica em prova documental
acarretará a anulação de todos os atos administrativos praticados pelo IFF referentes ao candidato em epígrafe, sua exclusão do concurso, cancelamento de sua matrícula, caso esta já tenha sido efetivada, seu desligamento
do Curso de Especialização Médica ao qual estiver vinculado, caso este já tenha iniciado, sem prejuízo das ações penais cabíveis.

Assinatura do Candidato

Banca examinadora do Concurso

Rio de Janeiro,

/

/

ENFERMAGEM
Nome do candidato:
Nº de Inscrição:

Programa:
Quesito

Estágios curriculares não-obrigatórios com duração
mínima de 6 (seis) meses (0,5 cada)
Monitoria com duração mínima de 6 (seis) meses
(0,25 cada)

Trabalhos publicados em revistas científicas
(0,5 cada)

Apresentação de trabalhos em eventos científicos
(0,25 cada)

Número Máximo
de Documentos a
Anexar

Localização do Comprovante (Indicar o(s) número(s) do(s) anexo(s)
referente(s) ao(s) comprovante(s) exemplos: anexo 1; anexos 2 e 3)

Pontuação
Pontuação Concedida para
Máxima
Uso Exclusivo da Banca
Possível e
Examinadora
(pretendida)

3

1,5

2

0,5

4

2,0

2

0,5

Participação em eventos científicos na área
(0,5 cada)

Bolsista em projetos científicos de pesquisa em
órgãos credenciados (0,2 cada)

1,5

3

0,6

3

Aprovação em concursos públicos na área de saúde
(1,0 cada)

2,0

2

Cursos de atualização ou extensão universitária com
duração mínima de 30 (trinta) horas (0,1 cada)

4

0,4

Curso completo de língua estrangeira (0,5 cada)

2

1,0

PARA USO EXCLUSIVO DA BANCA EXAMINADORA
NOTA FINAL :
Declaro que as informações prestadas neste FORMULÁRIO PARA MARCAÇÃO DE PONTOS REFERENTES À ANÁLISE DE CURRÍCULO são verdadeiras e estou ciente de que a prática de falsidade ideológica em prova documental
acarretará a anulação de todos os atos administrativos praticados pelo IFF referentes ao candidato em epígrafe, sua exclusão do concurso, cancelamento de sua matrícula, caso esta já tenha sido efetivada, seu desligamento
do Curso de Especialização Médica ao qual estiver vinculado, caso este já tenha iniciado, sem prejuízo das ações penais cabíveis.

Assinatura do Candidato

Banca examinadora do Concurso

Rio de Janeiro,

/

/

POLÍTICAS SOCIAIS E INTERSETORIALIDADE
Nome do candidato:
Nº de Inscrição:

Programa:
Quesito

Estágios curriculares não-obrigatórios com duração
mínima de 6 (seis) meses (0,5 cada)
Monitoria com duração mínima de 6 (seis) meses
(0,25 cada)

Trabalhos publicados em revistas científicas
(0,5 cada)

Apresentação de trabalhos em eventos científicos
(0,25 cada)

Número Máximo
de Documentos a
Anexar

Localização do Comprovante (Indicar o(s) número(s) do(s) anexo(s)
referente(s) ao(s) comprovante(s) exemplos: anexo 1; anexos 2 e 3)

Pontuação
Pontuação Concedida para
Máxima
Uso Exclusivo da Banca
Possível e
Examinadora
(pretendida)

3

1,5

2

0,5

4

2,0

2

0,5

Participação em eventos científicos na área
(0,5 cada)

Bolsista em projetos científicos de pesquisa em
órgãos credenciados (0,2 cada)

1,5

3

0,6

3

Aprovação em concursos públicos
(1,0 cada)

2,0

2

Cursos de atualização ou extensão universitária com
duração mínima de 30 (trinta) horas (0,1 cada)

4

0,4

Curso completo de língua estrangeira (0,5 cada)

2

1,0

PARA USO EXCLUSIVO DA BANCA EXAMINADORA
NOTA FINAL :
Declaro que as informações prestadas neste FORMULÁRIO PARA MARCAÇÃO DE PONTOS REFERENTES À ANÁLISE DE CURRÍCULO são verdadeiras e estou ciente de que a prática de falsidade ideológica em prova documental
acarretará a anulação de todos os atos administrativos praticados pelo IFF referentes ao candidato em epígrafe, sua exclusão do concurso, cancelamento de sua matrícula, caso esta já tenha sido efetivada, seu desligamento
do Curso de Especialização Médica ao qual estiver vinculado, caso este já tenha iniciado, sem prejuízo das ações penais cabíveis.

Assinatura do Candidato

Banca examinadora do Concurso

Rio de Janeiro,

/

/

