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ERRATA 03  
 

ONDE SE LÊ:  
 

7.1 Documentação para Inscrição 

Após o envio do formulário conforme item 7, desta Chamada, o(a) candidato(a) receberá mensagem de 
e-mail proveniente do endereço EAD@cpqam.fiocruz.br com a confirmação de liberação de acesso à 
Plataforma Moodle, para onde deverá encaminhar a documentação exigida para inscrição, conforme 
instruções contidas na mensagem. 

a. Formulário eletrônico devidamente preenchido na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br). 
b. Currículo Lattes (CNPq) atualizado. 
c. Curriculum Vitae (CV) (modelo Anexo IV– com documentos comprobatórios). 
A elaboração do Curriculum Vitae deverá corresponder exatamente ao modelo proposto e na ordem 

apresentada no Anexo IV correspondente aos itens dos CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E 
CURRÍCULO Anexo V, anexando exclusivamente (só e somente só) o(s) documento(s) 
correspondente(s) ao item avaliado, com numeração do item e do documento comprobatório na 
ordem apresentada para elaboração do currículo. 

Observação: A elaboração do Curriculum Vitae de forma diferente e não obedecendo a regra e a 
ordem dos itens curriculares apresentados neste edital implicará na não realização da análise do 
currículo e reprovação do(a) candidato(a). 

d. Formulário para entrega e pontuação da análise de títulos (Anexo VI). Os documentos 
comprobatórios deverão estar anexados ao currículo. Os critérios para análise de títulos e CV estão 
expressos no Anexo V desta Chamada Pública. O(a) candidato(a) deverá preencher o formulário 
específico (Anexo VI) fazendo uma auto pontuação, a qual será avaliada pela Comissão de Seleção 
e Admissão. 

e. Cópia do Diploma do curso de graduação (frente e verso). 
f. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 
Observação: São considerados documentos de identificação: a. Carteiras expedidas pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar, pelas Secretarias de Segurança Pública e Justiça, pelos Institutos de 
Identificação, pelos Órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); b. 
Passaporte Brasileiro; c. Carteiras Funcionais expedidas por Órgão Público que, por lei federal, 
valham como identidade; d. Carteira de Trabalho; e. Carteira Nacional de Habilitação (somente o 
modelo, com foto). 

g. Carta de liberação (Anexo VII) da instituição de origem, em caso de candidato(a) com vínculo 
empregatício, garantindo que, caso seja selecionado, poderá frequentar o Mestrado Acadêmico, 
durante os 24 (vinte e quatro) meses; 

h. Carta de Apresentação- deve ser escrita em letra tipo Times New Roman, tamanho 12, espaço 
entre linhas 1,5 e margens 2,5, papel A4, em até no máximo 3 páginas, enfatizando os seguintes 
pontos: i) identificação do(a) candidato(a): nome, formação; ii) trajetória acadêmica e profissional 
na saúde pública; iii) motivos de ordem profissional e intelectual para fazer a pós-graduação na 
Fiocruz Pernambuco na área e linha indicada, identificando um problema de sua área de atuação 
que desejaria estudar. A carta deve ser clara, demonstrar a capacidade de articulação de ideias e de 
síntese do(a) candidato(a) e explicitar o interesse por esta Chamada. 

i. Termo de autorização para utilização de imagem e som de voz para fins educacionais e de pesquisa 
(Anexo VIII) 

j. Declaração de veracidade das informações e autenticidade dos documentos apresentados (Anexo 
IX) 
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LEIA-SE:  
 

7.1 Documentação para Inscrição 

Após o envio do formulário conforme item 7, desta Chamada, o(a) candidato(a) receberá mensagem de 
e-mail proveniente do endereço EAD@cpqam.fiocruz.br com a confirmação de liberação de acesso à 
Plataforma Moodle, para onde deverá encaminhar a documentação exigida para inscrição, conforme 
instruções contidas na mensagem. 

a. Formulário eletrônico devidamente preenchido na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br). 
b. Currículo Lattes (CNPq) atualizado. 
c. Curriculum Vitae (CV) (modelo Anexo IV– com documentos comprobatórios). 
A elaboração do Curriculum Vitae deverá corresponder exatamente ao modelo proposto e na ordem 

apresentada no Anexo IV correspondente aos itens dos CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E 
CURRÍCULO Anexo V, anexando exclusivamente (só e somente só) o(s) documento(s) 
correspondente(s) ao item avaliado, com numeração do item e do documento comprobatório na 
ordem apresentada para elaboração do currículo. 

Observação: A elaboração do Curriculum Vitae de forma diferente e não obedecendo a regra e a 
ordem dos itens curriculares apresentados neste edital implicará na não realização da análise do 
currículo e reprovação do(a) candidato(a). 

d. Formulário para entrega e pontuação da análise de títulos (Anexo VI). Os documentos 
comprobatórios deverão estar anexados ao currículo. Os critérios para análise de títulos e CV estão 
expressos no Anexo V desta Chamada Pública. O(a) candidato(a) deverá preencher o formulário 
específico (Anexo VI) fazendo uma auto pontuação, a qual será avaliada pela Comissão de Seleção 
e Admissão. 

e. Cópia Diploma de graduação ou certidão de conclusão de curso ou declaração de provável 
conclusão de curso (*) 

f. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 
Observação: São considerados documentos de identificação: a. Carteiras expedidas pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar, pelas Secretarias de Segurança Pública e Justiça, pelos Institutos de 
Identificação, pelos Órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); b. 
Passaporte Brasileiro; c. Carteiras Funcionais expedidas por Órgão Público que, por lei federal, 
valham como identidade; d. Carteira de Trabalho; e. Carteira Nacional de Habilitação (somente o 
modelo, com foto). 

g. Carta de liberação (Anexo VII) da instituição de origem, em caso de candidato(a) com vínculo 
empregatício, garantindo que, caso seja selecionado, poderá frequentar o Mestrado Acadêmico, 
durante os 24 (vinte e quatro) meses; 

h. Carta de Apresentação- deve ser escrita em letra tipo Times New Roman, tamanho 12, espaço 
entre linhas 1,5 e margens 2,5, papel A4, em até no máximo 3 páginas, enfatizando os seguintes 
pontos: i) identificação do(a) candidato(a): nome, formação; ii) trajetória acadêmica e profissional 
na saúde pública; iii) motivos de ordem profissional e intelectual para fazer a pós-graduação na 
Fiocruz Pernambuco na área e linha indicada, identificando um problema de sua área de atuação 
que desejaria estudar. A carta deve ser clara, demonstrar a capacidade de articulação de ideias e de 
síntese do(a) candidato(a) e explicitar o interesse por esta Chamada. 

i. Termo de autorização para utilização de imagem e som de voz para fins educacionais e de pesquisa 
(Anexo VIII) 

j. Declaração de veracidade das informações e autenticidade dos documentos apresentados (Anexo 
IX) 

(*) O candidato que estiver em vias de conclusão de curso de graduação deverá anexar “Declaração de 
Provável Conclusão de Curso”, emitida pela Instituição de Ensino Superior/IES, com data provável de 
conclusão. Está data de conclusão deverá, obrigatoriamente, ser fixada até janeiro de 2022, visto que 
na ocasião da matrícula (ver crononograma dessa Chamada Pública) o candidato deverá apresentar a 
Certidão de Conclusão de Curso. 
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ONDE SE LÊ:  

 
ANEXO VI 

FORMULÁRIO PARA ENTREGA E PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE TÍTULOS 
(os documentos comprobatórios deverão estar anexados ao currículo apresentado) 

 

ITEM 
PONTUAÇÃO 
(candidato)  

PONTUAÇÃO 
(Banca)  

1. Formação  acadêmica  
1.1 Curso de Atualização (carga horária mínima de 30 horas)   

   

   

1.2 Curso de Aperfeiçoamento (carga horária mínima de 180 horas)   

   

   

   

1.3 Curso de Especialização em Saúde Pública/Coletiva (carga horária mínima de 360 horas)   

   

1.4 Curso de Especialização em outras áreas (carga horária mínima de 360 horas)   

   

1.5 Curso de Residência em Saúde Pública/Coletiva   

   

1.6 Curso de Residência na área da saúde   

   

   

Total  (máximo)   

2. Produção  técnico -científica  (nos  últimos  05 anos)  

2.1 Artigo aceito ou publicado em revista indexada (JCR, Scopus, Scielo, Medline, PubMed, Lilacs, 
Redalyc e Latindex), na área da Saúde Coletiva 

  

   

   

   

 2.2 Artigo publicado em revista não indexada   

   

   

   

2.3 Autoria ou organização de livro aceito ou publicado   

   

   

   

2.3 Autoria de capítulo de livro aceito ou publicado   

   

   

   

   

2.4 Resumo de trabalho publicado em anais de congresso como 1º autor   

   

   

   

Total  (máximo)   

3. Atividades  acadêmicas  e de experiências  profissionais  de gestão  
3.1 Participação em disciplinas de graduação (mínimo 30h ministradas p/disciplina)   

   

   

   

   

3.2 Participação em disciplinas de pós-graduação (mínimo 30h ministradas p/disciplina)   
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3.3 Orientação de monografia de pós-graduação   

   

   

   

3.4 Orientação/coorientação de alunos de Programa de Iniciação Científica ou Programa de 
Vocação Científica (mínimo de 1 ano) 

  

   

3.5 Preceptoria/tutoria de residência (mínimo de 6 meses)   

   

3.6 Gerência de sistemas e serviços (mínimo de 1 ano)   

   

   

   

   

3.7 Coordenação de programa e/ou projeto governamental (mínimo de 1 ano)   

   

   

   

   

   

3.8 Outras experiências profissionais na área da Saúde Pública (mínimo de 2 anos)   

   

   

3.9 Participação em banca examinadora para defesa de monografia de pós-graduação   

   

   

   

   

3.10 Participação em mesa redonda de congresso   

   

   

3.11 Conferência/palestra proferida em seminário nacional ou internacional   

   

   

3.12 Participação de entidades estudantis tais como DA, DCE, Associações, e entidades de 
controle social, etc. (mínimo de 1 ano) 

  

   

   

Total  (máximo)   
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LEIA-SE:  
ANEXO VI 

FORMULÁRIO PARA ENTREGA E PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE TÍTULOS 
(os documentos comprobatórios deverão estar anexados ao currículo apresentado) 

 
 

ITEM Pontuação 
Candidato  

Pontuação 
Banca  

1. Formação  acadêmica  
1.1 PIBIC/Projetos de extensão/PET (mínimo de 1 ano)   

   

   

   

1.2 Monitoria em curso de graduação / Iniciação Científica não PIBIC / Estágio em pesquisas 
(mínimo de 1 ano) 

  

   

   

   

1.3 Treinamento não curricular após a graduação (mínimo de 160h)   

   

   

   

   

   

   

1.4 Curso de Atualização (carga horária mínima de 30 horas)   

   

   

   

1.5 Curso de Aperfeiçoamento (carga horária mínima de 180 horas)   

   

1.6 Curso de Especialização em Saúde Pública / Coletiva (carga horária mínima de 360h)   

   

1.7 Curso de Especialização em área afim da Saúde Pública (carga horária mínima de 360 horas)   

   

1.8 Curso de Residência em Saúde Pública/Saúde Coletiva   

   

1.9 Curso de Residência em área afim da Saúde Pública / Saúde Coletiva   

   

Total   

2. Produção  técnico -científica  (nos  últimos  5 anos)    

2.1 Artigo publicado em revista indexada (JCR, Scopus, Scielo, Medline, PubMed, Lilacs, Redalyc 
e Latindex), Qualis ≥ B na área de Saúde Coletiva 

  

   

   

   

2.2 Artigo publicado em revista não indexada   

   

   

   

2.3 Autoria ou organização de livro   

   

2.4 Autoria de capítulo de livro   
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2.5 Trabalho apresentado ou publicado em anais de congresso   

   

   

   

   

   

Total   
3. Atividades  didáticas  
3.1 Participação em disciplinas de graduação (mínimo 15h/aula ministradas p/disciplina)   

   

   

   

   

   

3.2 Participação em disciplinas de pós-graduação (mínimo 15h/aula ministradas p/disciplina)   

   

   

   

   

3.3 Orientação/coorientação de bolsista de iniciação científica (mínimo de 1 ano) ou monografia 
de graduação 

  

   

   

3.4 Orientação/coorientação de alunos de programa de vocação científica (mínimo de 1 ano)   

   

3.5 Preceptoria/tutoria de residência (mínimo de 6 meses)   

   

   

Total   

4. Experiência  profissional  e atividades  administrativas    

4.1 Gerência de sistemas e serviços (mínimo de 1 ano)   

   

4.2 Gerência de setor (mínimo de 1 ano)   

   

4.3 Coordenação, supervisão ou assessoria de projeto/programa governamental (mínimo de 1 
ano) 

  

   

4.4 Outras experiências profissionais na área da saúde pública, inclusive participação de entidades 
estudantis tais como DA, DCE, Associações, etc. (mínimo de 1 ano) 

  

   

   

   

Total   

5. Outros    

5.1 Participação em banca examinadora para defesa de monografia de graduação   

   

   

   

   

5.2 Participação em mesa redonda de congresso   
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Obs: 
- Referência do Qualis Periódico utilizado pela Com issão de Seleção e Admissão: Quadriênio 2013-2016. 
 
 
 

Recife, 20 de outubro de 2021. 
 

Comissão de Seleção e Admissão 
 
 

5.3 Conferência/palestra proferida em seminário internacional   

   

   

5.4 Conferência/palestra proferida em seminário nacional   

   

   

5.5 Prêmio de natureza acadêmica   

   

   

5.6 Aprovação em concurso público   

   

   

Total   

TOTAL GERAL  


