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Onde se lê:
7. Inscrições
Início: 30/04/2021 Término: 08/04/2021
As inscrições serão efetuadas na Plataforma SIGA, com o acesso pelo navegador Internet Explorer, no endereço
eletrônico http://www.sigass.fiocruz.br/, “clicar” em Inscrição, entrar no link Programa/Unidade » Saúde Pública –
IAM » Iniciar Inscrição, em Curso de Pós-Graduação – Escolha um Curso » IAM – Programa de Pós-Graduação em
Saúde Pública – Mestrado. Na sequência, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e salvar em PDF.
O candidato deverá indicar o nome do orientador pretendido, com vaga disponível para 2021. Não serão aceitas
inscrições de candidatos que indicarem orientadores não credenciados para orientação em 2021. A inscrição pode
ser efetivada a qualquer momento, dentro do prazo de validade deste edital, que compreende o período de 30 de
março de 2021 até 08 de abril de 2021. Após o fim do período de inscrição, a Coordenação do PPGSP terá um
prazo até 12 de abril para julgamento, deliberação e divulgação da aprovação ou não de cada candidatura. É
responsabilidade do candidato acompanhar no site do IAM a data de agendamento das etapas do processo seletivo.
Atenção: O formulário eletrônico de inscrição deverá ser enviado no formato PDF para endereço eletrônico
inscricaoppgsp.iam@fiocruz.br.

Leia-se:
7. Inscrições
Início: 30/03/2021 Término: 08/04/2021
As inscrições serão efetuadas na Plataforma SIGA, com o acesso pelo navegador Internet Explorer, no endereço
eletrônico http://www.sigass.fiocruz.br/, “clicar” em Inscrição, entrar no link Programa/Unidade » Saúde Pública –
IAM » Iniciar Inscrição, em Curso de Pós-Graduação – Escolha um Curso » IAM – Programa de Pós-Graduação em
Saúde Pública – Mestrado. Na sequência, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e salvar em PDF.
O candidato deverá indicar o nome do orientador pretendido, com vaga disponível para 2021. Não serão aceitas
inscrições de candidatos que indicarem orientadores não credenciados para orientação em 2021. A inscrição pode
ser efetivada a qualquer momento, dentro do prazo de validade deste edital, que compreende o período de 30 de
março de 2021 até 08 de abril de 2021. Após o fim do período de inscrição, a Coordenação do PPGSP terá um
prazo até 12 de abril para julgamento, deliberação e divulgação da aprovação ou não de cada candidatura. É
responsabilidade do candidato acompanhar no site do IAM a data de agendamento das etapas do processo seletivo.
Atenção: O formulário eletrônico de inscrição deverá ser enviado no formato PDF para endereço eletrônico
inscricaospacad.iam@fiocruz.br
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