1ª ERRATA DA CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL – No 07-2020
MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE (MPPPS)
Turma Especial - “Políticas Públicas de Saúde no enfrentamento e na convivência com a
COVID-19 e outras emergências sanitárias”
Considerando as deliberações tomadas na 68ª Reunião Ordinária do Colegiado de Pós-Graduação da Escola
de Governo Fiocruz Brasília (EGF/Gereb/Fiocruz), e visando à correção de erros formais e maior
transparência da informação sobre o processo seletivo desta Chamada Pública, a coordenação do MPPPS
torna pública a primeira errata ao edital no. 07/2020.
Brasília, 02 de outubro de 2020
Jorge Otávio Maia Barreto
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Saúde

Escola de Governo da Fiocruz Brasília (EGF/Gereb/Fiocruz)
Gerência Regional de Brasília
Fundação Oswaldo Cruz

Onde se lê:
4.3 Da distribuição das vagas
EIXOS
Comunicação em saúde
Direito, Saúde e Democracia
Educação e Saúde
Epidemiologia e Vigilância em Saúde
Evidências para Políticas e Tecnologias: Avaliação de programas e
tecnologias em saúde
Governança e gestão de políticas públicas e saúde
Promoção à Saúde, ambiente e trabalho
Relações internacionais e ciência política
Saúde mental
Soberania e segurança alimentar e nutricional
Total

TOTAL DE VAGAS
2
5
3
3
3
1
4
1
1
4
27

Leia-se (alterações em negrito):
4.3 Da distribuição das vagas
EIXOS
Comunicação em saúde
Direito, Saúde e Democracia
Educação e Saúde
Epidemiologia e Vigilância em Saúde
Evidências para Políticas e Tecnologias: Avaliação de programas e
tecnologias em saúde
Governança e gestão de políticas públicas e saúde
Promoção à Saúde, ambiente e trabalho
Relações internacionais e ciência política
Saúde mental
Soberania e segurança alimentar e nutricional
Total

TOTAL DE VAGAS
2
5
3
4
3
1
4
1
1
4
28
1

Onde se lê:
5. DO REGIME E DURAÇÃO
5.1 Esta seleção será realizada remotamente, por meio da Plataforma Teams e/ou Zoom. A
documentação digitalizada deverá ser recebida de forma eletrônica pelos canais da EGF- Brasília,
juntamente com a declaração de autenticidade, escrita e assinada pelo candidato (Anexo VIII). O
curso terá duração de 24 (vinte e quatro) meses e será oferecido em regime parcial.
5.2 As atividades desenvolvidas nesse mestrado estarão em consonância com o Plano de
Contingenciamento da Fiocruz vigente (https://portal.fiocruz.br/documento/plano-de-contingenciada-fiocruz-para-pandemia-de-covid-19-versao-13).
Leia-se (alterações em negrito):
5. DO REGIME E DURAÇÃO
5.1 Esta seleção será realizada remotamente, por meio da Plataforma Teams e/ou Zoom. A
documentação digitalizada deverá ser recebida de forma eletrônica pelos canais da EGF- Brasília,
juntamente com a declaração de autenticidade, escrita e assinada pelo candidato (Anexo VIII). O
curso terá duração de 24 (vinte e quatro) meses e será oferecido em regime parcial de tempo.
5.2 As atividades desenvolvidas neste mestrado são presenciais e, enquanto se fizer necessário,
serão adotados recursos para a realização de aulas remotas, em consonância com o Plano de
Contingenciamento da Fiocruz vigente, disponível em:
(https://portal.fiocruz.br/documento/plano-de-contingencia-da-fiocruz-para-pandemia-de-covid-19versao-13).

Onde se lê:
6. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
(...)
Data

Evento

15 e 16 /10/2020, até às 23h59

Prazo para o envio online da documentação de seleção Currículo e
Carta de intenções

Leia-se (alterações em negrito):
6. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
(...)
Data

Evento

15 e 16 /10/2020, até às 23h59

Prazo para o envio online da documentação de seleção Currículo e
Anteprojeto

2

Onde se lê:
10.1.2 Anteprojeto - Deve ser composto pelos seguintes itens obrigatórios: Introdução, Objetivos,
Método, Viabilidade Técnica da Execução do Projeto, Cronograma, Referências e, como apêndice,
Resumo da trajetória profissional do candidato, com ênfase nas experiências no desenvolvimento de
políticas públicas no enfrentamento de emergências sanitárias; possíveis contribuições do curso
para a formação profissional; motivos de ordem profissional e intelectual para a candidatura no
programa, em especial nesta chamada. O Anteprojeto deverá ser encaminhado no formato PDF,
com as seguintes especificações de forma: limite de 6 (seis) páginas, excluindo a capa, papel
tamanho A4, espaçamento entre linhas de 1,5 e letra Arial, tamanho 12. Na capa, NÃO deverá ser
indicado o nome do candidato, apenas o número de inscrição, título do projeto, linha de pesquisa e
o eixo respectivo, conforme o item 2 desta chamada pública.
Leia-se (alterações em negrito):
10.1.2 Anteprojeto - Deve ser composto pelos seguintes itens obrigatórios: Introdução, Objetivos,
Método, Viabilidade Técnica da Execução do Projeto, Cronograma, Referências e, como apêndice,
com até 2 (duas) páginas, Resumo da trajetória profissional do candidato, com ênfase nas
experiências no desenvolvimento de políticas públicas no enfrentamento de emergências sanitárias;
possíveis contribuições do curso para a formação profissional; motivos de ordem profissional e
intelectual para a candidatura no programa, em especial nesta chamada. O Anteprojeto deverá ser
encaminhado no formato PDF, com as seguintes especificações de forma: limite de 6 (seis) páginas,
excluindo a capa, as referências e o apêndice, papel tamanho A4, espaçamento entre linhas de 1,5
e letra Arial, tamanho 12. Na capa, NÃO deverá ser indicado o nome do candidato, apenas o
número de inscrição, título do projeto, linha de pesquisa e o eixo respectivo, conforme o item 2
desta chamada pública.

Onde se lê:
10.2.3 Para a Análise do Currículo (Anexo VI) serão utilizados critérios cumulativos de pontuação,
com peso 3 (três): I) Formação Acadêmica (para este item não haverá limite de tempo) –
máximo: 3,0 pontos (Curso de Aperfeiçoamento em áreas afins (0,1 ponto por curso) – até 3
cursos; Curso de Especialização em áreas afins (0,3 pontos por curso) – até 2 cursos; Residência em
Medicina de Família e Comunidade ou Multiprofissional em Saúde da Família *ou título de
especialista equivalente (2,0 pontos) – apenas 1 curso; Monitoria/Iniciação à Docência (0,2 pontos
por semestre) – até 2 semestres; Iniciação Científica (0,1 ponto por semestre) – até 2 semestres;
Bolsista de extensão (0,1 ponto por ano) – até 2 semestres); II. Produção Científica e Técnica –
máximo: 3,0 pontos (trabalhos de natureza científica publicados em periódicos indexados (0,3
pontos por artigo) – até 5 artigos nos últimos 5 anos; trabalhos de natureza técnica, vinculados à
Atenção Primária, reconhecidos por instituições vinculadas à atenção primária (manuais, cartilhas,
álbuns, software, vídeos) (0,25 por material) – até 4 materiais; trabalhos de natureza técnica,
vinculados ao ensino na saúde reconhecido por instituições vinculadas ao ensino (manuais,
cartilhas, álbuns, software, vídeos) (0,25 por material) – até 4 materiais; trabalhos de natureza
científica apresentados em Congressos (0,1 ponto para cada trabalho) – até 5 trabalhos n os últimos
5 anos; trabalhos publicados na íntegra em anais de eventos científicos (0,2 ponto para cada
3

trabalho) -até 5 trabalhos nos últimos 5 anos; prêmio nacional (0,2 pontos por prêmios) – até 2
prémios; prêmio internacional (0,3 pontos por prêmio) – até 2 prêmios); III. Atividades
Profissionais (nos últimos 5 anos) – máximo: 4 pontos (Experiência profissional na estratégia de
saúde da família (0,6 pontos por ano) – até 5 anos; preceptoria/tutoria na residência
multiprofissional em saúde da família e comunidade (0,3 pontos por semestre) – até 5 anos;
preceptoria/tutorias/supervisão em processos formativos na graduação em saúde na atenção
primária (0,3 pontos por semestre) – até 5 anos; magistério superior ou experiência docente na área
da saúde da família/saúde coletiva (0,4 por semestre) – até 5 anos).
Leia-se (alterações em negrito):
10.2.3 Para a Análise do Currículo serão utilizados critérios cumulativos de pontuação, com peso 3
(três): I) Formação Acadêmica (para este item não haverá limite de tempo) – máximo: 3,0
pontos; II. Produção Científica e Técnica – máximo: 3,0 pontos; III. Atividades Profissionais
(nos últimos 5 anos) – máximo: 4 pontos, conforme disposto no Anexo VI.

Onde se lê:
10.3.4 O(a) candidato(a) deverá acessar o link indicado para a Apresentação do Anteprojeto, 15
(quinze) minutos antes do seu início, para fins de conferência da identificação, não sendo tolerados
atrasos. O(a) candidato(a) que não acessar o link com a antecedência prevista, será desclassificado.
Leia-se (alterações em negrito):
10.3.4 O(a) candidato(a) deverá acessar o link indicado para a Apresentação do Anteprojeto, 15
(quinze) minutos antes do seu início, para fins de conferência da identificação (mesmo documento
apresentado na inscrição), não sendo tolerados atrasos. O áudio e o vídeo do(a) candidato(a)
deverá permanecer aberto durante todo o processo de Apresentação do Anteprojeto. O(a)
candidato(a) que não acessar o link com a antecedência prevista, será desclassificado. Fica
estabelecido que o candidato é responsável por providenciar o meio de comunicação on-line e
por garantir banda de internet com velocidade compatível para emissão de som e imagem em
tempo real. Fica, ainda, a cargo do candidato a responsabilidade de testar a conexão com a
Secretaria Acadêmica, quando solicitado. O Programa não se responsabilizará por problemas
na conexão por parte do candidato. Em caso de falha na comunicação on-line por parte do
Programa, será remarcado novo horário, obedecendo o período de divulgação dos resultados.
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Onde se lê:
ANEXO VI
ANÁLISE DE CURRÍCULO
Itens Avaliados

Pontuação

Total

I. Formação Acadêmica (para este item não haverá limite de tempo) – máximo: 3,0 pontos
Curso de Aperfeiçoamento em áreas afins (0,1 ponto por curso) – até 3 cursos

0,3

Curso de Especialização em áreas afins (0,3 pontos por curso) – até 2 cursos

0,6

Residência em Medicina de Família e Comunidade ou Multiprofissional em
Saúde da Família *ou título de especialista equivalente (2,0 pontos) – apenas 1
curso

2,0

Monitoria/Iniciação à Docência (0,2 pontos por semestre) – até 2 semestres

0,4

Iniciação Científica (0,1 ponto por semestre) – até 2 semestres

0,2

Bolsista de extensão (0,1 ponto por ano) – até 2 semestres

0,2

II. Produção Científica e Técnica – máximo: 3,0 pontos
Trabalhos de natureza científica publicados em periódicos indexados (0,3 pontos
por artigo) – até 5 artigos nos últimos 5 anos

1,5

Trabalhos de natureza técnica, vinculados à Atenção Primária, reconhecidos por
instituições vinculadas à atenção primária (manuais, cartilhas, álbuns, software,
vídeos) (0,25 por material) – até 4 materiais

1,0

Trabalhos de natureza técnica, vinculados ao ensino na saúde reconhecido por
instituições vinculadas ao ensino (manuais, cartilhas, álbuns, software, vídeos)
(0,25 por material) – até 4 materiais

1,0

Trabalhos de natureza científica apresentados em Congressos (0,1 ponto para cada
trabalho) – até 5 trabalhos nos últimos 5 anos

0,5

Trabalhos publicados na íntegra em anais de eventos científicos (0,2 ponto para
cada trabalho) – até 5 trabalhos nos últimos 5 anos

1.0

Prêmio Nacional (0,2 pontos por prêmio) – até 2 prêmios

0,4

Prêmio Internacional (0,3 pontos por prêmio) – até 2 prêmios

0,6

III. Atividades Profissionais (nos últimos 5 anos) – máximo: 4 pontos
Experiência profissional na Estratégia de Saúde da Família (0,4 pontos por ano) –
até 5 anos

2,0

Preceptoria/tutoria na Residência Multiprofissional em saúde da família e
comunidade (0,2 pontos por semestre) – até 5 anos

2,0

Preceptorias / tutorias / supervisão em processos formativos na graduação em
saúde na atenção primária (0,2 pontos por semestre) – até 5 anos

2,0

Magistério superior ou experiência docente na área da saúde da família/saúde
coletiva (0,2 por semestre) - até 5 anos

2,0

TOTAL DE PONTOS

10,0

5

6

Leia-se (alterações em negrito):
ANEXO VI
ANÁLISE DE CURRÍCULO
Itens Avaliados

Pontuação

Total

I. Formação Acadêmica (para este item não haverá limite de tempo) – máximo: 3,0 pontos
Curso de Aperfeiçoamento em áreas afins (0,1 ponto por curso) – até 3 cursos

0,3

Curso de Especialização em áreas afins (0,3 pontos por curso) – até 2 cursos

0,6

Residência em área relacionada com Saúde Coletiva / Saúde Pública ou título de
especialista equivalente (2,0 pontos) – apenas 1 curso

2,0

Monitoria/Iniciação à Docência (0,2 pontos por semestre) – até 2 semestres

0,4

Iniciação Científica (0,1 ponto por semestre) – até 2 semestres

0,2

Bolsista de extensão (0,1 ponto por ano) – até 2 semestres

0,2

II. Produção Científica e Técnica – máximo: 3,0 pontos
Trabalhos de natureza científica publicados em periódicos indexados (0,3 pontos
por artigo) – até 5 artigos nos últimos 5 anos

1,5

Trabalhos de natureza técnica, relacionados à área de Saúde Coletiva/Saúde
Pública (manuais, cartilhas, álbuns, software, vídeos) (0,25 por material) – até 4
materiais

1,0

Trabalhos de natureza técnica, vinculados ao ensino na saúde (manuais, cartilhas,
álbuns, software, vídeos) (0,25 por material) – até 4 materiais

1,0

Trabalhos de natureza científica apresentados em Congressos (0,1 ponto para cada
trabalho) – até 5 trabalhos nos últimos 5 anos

0,5

Trabalhos publicados na íntegra em anais de eventos científicos (0,2 ponto para
cada trabalho) – até 5 trabalhos nos últimos 5 anos

1.0

Prêmio Nacional (0,2 pontos por prêmio) – até 2 prêmios

0,4

Prêmio Internacional (0,3 pontos por prêmio) – até 2 prêmios

0,6

III. Atividades Profissionais (nos últimos 5 anos) – máximo: 4 pontos
Experiência profissional na área de Saúde Coletiva/Saúde Pública (0,4 pontos
por ano) – até 5 anos

2,0

Preceptoria/tutoria em Residência Multiprofissional relacionada com Saúde
Coletiva/Saúde Pública (0,2 pontos por semestre) – até 5 anos

2,0

Preceptorias / tutorias / supervisão em processos formativos em cursos de
graduação em saúde (0,2 pontos por semestre) – até 5 anos

2,0

Magistério superior ou experiência docente na área de Saúde Coletiva/Saúde
Pública (0,2 por semestre) - até 5 anos

2,0

TOTAL DE PONTOS

10,0

7

Onde se lê:
ANEXO VII
ROTEIRO PARA A APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO
CAPA:
Número de Inscrição
Título do Projeto:
Linha de Pesquisa:
Eixo Temático:
CONTEÚDO:
1. Introdução
2. Objetivos
3. Método
4. Viabilidade Técnica da Execução do Projeto
5. Cronograma
6. Resumo da trajetória profissional do candidato
Especificações de forma: limite de 6 (seis) páginas, excluindo a capa, papel tamanho A4,
espaçamento entre linhas de 1,5 e letra Arial, tamanho 12.
Leia-se (alterações em negrito):
ANEXO VII
ROTEIRO PARA A APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO ESCRITO
CAPA:
Número de Inscrição
Título do Projeto:
Linha de Pesquisa:
Eixo Temático:
CONTEÚDO:
1. Introdução
2. Objetivos
3. Método
4. Viabilidade Técnica da Execução do Projeto
5. Cronograma
6. Referências
APENDICE
1. Resumo da trajetória profissional do candidato
Especificações de forma: limite de 6 (seis) páginas, excluindo a capa, as referências e o apêndice
(até 2 páginas), papel tamanho A4, espaçamento entre linhas de 1,5 e letra Arial, tamanho 12.
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