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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 
PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO – TURMA 2022 

 
 
 
 
 

ERRATA 01  
 
 
 

ONDE SE LÊ:  
 

4. NÚMERO DE VAGAS 

O número máximo de vagas distribuído para essa Chamada é de 13 (treze) vagas, distribuídas por Área 
de Concentração da seguinte forma: 

 
Área de Concentração Número de Vagas 

Saúde, Ambiente e Trabalho 01 

Epidemiologia e Controle de Agravos à Saúde 07 

Políticas de Saúde 05 

 
As vagas não preenchidas por uma área de concentração poderão ser remanejadas, após análise da 
Comissão de Seleção e Admissão, respeitando os critérios de aprovação exigidos pela Chamada Pública 
de Seleção para o curso de Mestrado Acadêmico em Saúde Pública. 

 
A lista com os docentes que abrirão vagas para orientação na Turma 2022 estará publicada no site do 
IAM (www.cpqam.fiocruz.br) e na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) Inscrição, no link 
Programa/Unidade » Saúde Pública – IAM, no período das inscrições. 
 
 
LEIA-SE:  
 
 

4. NÚMERO DE VAGAS 

O número máximo de vagas distribuído para essa Chamada é de 14 (catorze) vagas, distribuídas por 
Área de Concentração da seguinte forma: 

 
Área de Concentração Número de Vagas 

Saúde, Ambiente e Trabalho 02 

Epidemiologia e Controle de Agravos à Saúde 07 

Políticas de Saúde 05 

 
As vagas não preenchidas por uma área de concentração poderão ser remanejadas, após análise da 
Comissão de Seleção e Admissão, respeitando os critérios de aprovação exigidos pela Chamada Pública 
de Seleção para o curso de Mestrado Acadêmico em Saúde Pública. 

 
A lista com os docentes que abrirão vagas para orientação na Turma 2022 estará publicada no site do 
IAM (www.cpqam.fiocruz.br) e na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) Inscrição, no link 
Programa/Unidade » Saúde Pública – IAM, no período das inscrições. 
 

 
 



 

 

Ministério da Saúde 
 
FIOCRUZ 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
Instituto Aggeu Magalhães 

Av. Professor Moraes Rego, s/n – Cidade Universitária - Campus da UFPE - Recife - PE - CEP: 50.740-465 
Telefones: (81) 2101.2500 / 2101.2600   

www.cpqam.fiocruz.br 

 
ONDE SE LÊ:  

 
5. AÇÕES AFIRMATIVAS (VAGAS POR COTAS) 

Em conformidade com a Portaria da Presidência Fiocruz n0 491, de 20 de setembro de 2021, que 
regulamenta as ações afirmativas na Fiocruz relativas aos cursos de pós-graduação Stricto sensu, 20% 
(vinte por cento) das vagas, 3 (três) vagas, serão destinadas a candidatos(as) que se declararem negros 
(pretos e pardos), 7% (sete por cento) das vagas, 1 (uma) vaga, para pessoa com deficiência (PcD) e 2% 
para indígenas, 1(uma) vaga, e as demais vagas serão de ampla concorrência. Na hipótese dos 
percentuais previstos no subitem 3.1 da Portaria n0 491 resultarem em número fracionado, este será 
arredondado para número inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior que 0,5 
(zero vírgula cinco); ou para número inteiro, imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 
(zero vírgula cinco).  
 
Os(as) candidatos(as) que se declararem pessoa com deficiência ou que se autodeclararem negros 
(pretos e pardos) ou indígenas e que optarem pelas vagas destinadas às ações afirmativas, deverão 
realizar os procedimentos descritos nesta Chamada Pública. Esses candidatos(as) concorrerão, 
concomitantemente, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a 
sua classificação no processo seletivo, e em igualdade de condições com os demais candidatos(as) no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário, ao local de 
aplicação das provas e às notas mínimas exigidas, sem prejuízo do direito de requisição de condições 
especiais para a prova, conforme previsto no Decreto 9.508/2018. Os(as) candidatos(as) que não 
atingirem as notas mínimas em cada etapa do processo seletivo serão eliminados.  
 
O critério de reserva de vagas será aplicado somente para fins de classificação e preenchimento de 
vagas ao final da seleção. As vagas das ações afirmativas serão preenchidas de acordo com a 
classificação final geral do conjunto de optantes desta categoria.  
 
A vaga reservada para as ações afirmativas que não for preenchida em razão do não atendimento aos 
critérios estabelecidos, nulidade da inscrição, reprovação na seleção ou por outros motivos 
administrativos ou legais, retornará para as vagas de ampla concorrência (AC).  

 
 
LEIA-SE:  

 
5. AÇÕES AFIRMATIVAS (VAGAS POR COTAS) 

Em conformidade com a Portaria da Presidência Fiocruz n0 491, de 20 de setembro de 2021, que 
regulamenta as ações afirmativas na Fiocruz relativas aos cursos de pós-graduação Stricto sensu, 20% 
(vinte por cento) das vagas, 3 (três) vagas, serão destinadas a candidatos(as) que se declararem negros 
(pretos e pardos), 7% (sete por cento) das vagas, 1 (uma) vaga, para pessoa com deficiência (PcD) e 3% 
(três por cento) para indígenas, 1(uma) vaga, e as demais vagas serão de ampla concorrência. Na 
hipótese dos percentuais previstos no subitem 3.1 da Portaria n0 491 resultarem em número fracionado, 
este será arredondado para número inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior 
que 0,5 (zero vírgula cinco); ou para número inteiro, imediatamente inferior, em caso de fração menor 
que 0,5 (zero vírgula cinco).  
 
Os(as) candidatos(as) que se declararem pessoa com deficiência ou que se autodeclararem negros 
(pretos e pardos) ou indígenas e que optarem pelas vagas destinadas às ações afirmativas, deverão 
realizar os procedimentos descritos nesta Chamada Pública. Esses candidatos(as) concorrerão, 
concomitantemente, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a 
sua classificação no processo seletivo, e em igualdade de condições com os demais candidatos(as) no 
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que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário, ao local de 
aplicação das provas e às notas mínimas exigidas, sem prejuízo do direito de requisição de condições 
especiais para a prova, conforme previsto no Decreto 9.508/2018. Os(as) candidatos(as) que não 
atingirem as notas mínimas em cada etapa do processo seletivo serão eliminados.  
 
O critério de reserva de vagas será aplicado somente para fins de classificação e preenchimento de 
vagas ao final da seleção. As vagas das ações afirmativas serão preenchidas de acordo com a 
classificação final geral do conjunto de optantes desta categoria.  
 
A vaga reservada para as ações afirmativas que não for preenchida em razão do não atendimento aos 
critérios estabelecidos, nulidade da inscrição, reprovação na seleção ou por outros motivos 
administrativos ou legais, retornará para as vagas de ampla concorrência (AC).  
 

 
ONDE SE LÊ:  
 

10.2 Etapa II  

Prova de conhecimento, de caráter classificatório e eliminatório. 
 
Prova de conhecimento conforme a bibliografia recomendada no Anexo XIII.  
Valor ponderal 4 (quatro) na composição da nota final. 
 
A prova terá atribuição de nota de 0 a 10 e para que o(a) candidato(a) possa seguir para a próxima 
etapa, deverá atingir a nota mínima 6,0 (seis). 
 
Nesta etapa serão eliminados os(as) candidatos(as) que não atingirem a 26ª  colocação na 
classificação (o dobro do número de vagas), considerando a ordem decrescente das notas 
(correspondente ao dobro do número de vagas ofertadas na presente Chamada Pública). No caso de 
empate na última posição, todos os(as) candidatos(as) empatados passarão para a etapa seguinte. 
 
Na condição de APROVADO, o(a) candidato(a) estará apto a seguir no processo seletivo. Em contrário, 
receberá a menção NÃO APROVADO e estará automaticamente eliminado do processo, não 
participando das etapas seguintes. 

 
 
LEIA-SE:  

 
10.2 Etapa II  

Prova de conhecimento, de caráter classificatório e eliminatório. 
 
Prova de conhecimento conforme a bibliografia recomendada no Anexo XIII.  
Valor ponderal 4 (quatro) na composição da nota final. 
A prova terá atribuição de nota de 0 a 10 e para que o(a) candidato(a) possa seguir para a próxima 
etapa, deverá atingir a nota mínima 6,0 (seis). 
 
Nesta etapa serão eliminados os(as) candidatos(as) que não atingirem a 28ª  colocação na 
classificação (o dobro do número de vagas), considerando a ordem decrescente das notas 
(correspondente ao dobro do número de vagas ofertadas na presente Chamada Pública). No caso de 
empate na última posição, todos os(as) candidatos(as) empatados passarão para a etapa seguinte. 
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Na condição de APROVADO, o(a) candidato(a) estará apto a seguir no processo seletivo. Em contrário, 
receberá a menção NÃO APROVADO e estará automaticamente eliminado do processo, não 
participando das etapas seguintes. 

 

ONDE SE LÊ:  
 

7. INSCRIÇÕES 

Início: 11/10/2021 Término: 30/10/2021  
 

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(a) 
candidato(a) deverá preencher o formulário de inscrição e salvar em PDF.  
 
O(a) candidato(a) deverá indicar o nome do orientador pretendido, com vaga disponível para 2022. Não 
serão aceitas inscrições de candidatos(as) que indicarem orientadores não credenciados para orientação 
em 2022.  
 

A inscrição pode ser efetivada a qualquer momento, dentro do prazo de validade deste edital, 
que compreende o período de 11 a 30 de outubro de 2021. Após o fim do período de inscrição, 
a Comissão de Seleção e Admissão terá até a data prevista no Cronograma, item 13, desta 
Chamada, para julgamento, deliberação e divulgação da aprovação ou não de cada candidatura. 
É responsabilidade do(a) candidato(a) 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 
 
 
LEIA-SE:  
 

7. INSCRIÇÕES 

Início: 11/10/2021 Término: 28/10/2021  
 

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(a) 
candidato(a) deverá preencher o formulário de inscrição e salvar em PDF.  
 
O(a) candidato(a) deverá indicar o nome do orientador pretendido, com vaga disponível para 2022. Não 
serão aceitas inscrições de candidatos(as) que indicarem orientadores não credenciados para orientação 
em 2022.  
 
A inscrição pode ser efetivada a qualquer momento, dentro do prazo de validade deste edital, que 
compreende o período de 11 a 28 de outubro de 2021. Após o fim do período de inscrição, a Comissão 
de Seleção e Admissão terá até a data prevista no Cronograma, item 13, desta Chamada, para 
julgamento, deliberação e divulgação da aprovação ou não de cada candidatura. É responsabilidade 
do(a) candidato(a) acompanhar no site do IAM a data de agendamento das etapas do processo seletivo. 
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Atenção: O formulário eletrônico de inscrição deverá ser enviado no formato PDF para endereço 
eletrônico inscricaospacad.iam@fiocruz.br 
 
ONDE SE LÊ:  
 

13. CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADES  DIVULGAÇÃO 

11 a 30/10/2021 
 

Lançamento do EDITAL e INSCRIÇÕES Até às 23:59h (horário de Brasília) do último dia de 
inscrição, Através da Plataforma SIGA e envio da 
documentação conforme item 7 dessa Chamada Pública. 

11 a 30/10/2021 Postagem (upload)  dos documentos Até às 23:59h (horário de Brasília) do último dia de 
inscrição, através da plataforma Moodle. 

03/11/2021 Divulgação das inscrições homologadas A partir das 16h (horário de Brasília) 
no site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

05/11/2021 PROVA DE INGLÊS 
Etapa I 

 

Das 9h às 12h (horário de Brasília). 
Através da Plataforma Zoom Cloud Meetings com apoio da 
Plataforma Moodle. 

05/11/2021 Resultado da prova de inglês A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

08/11/2021 Prazo para Recurso da Etapa I Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

09/11/2021 Resultado do Recurso da Etapa I A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

10/11/2021 PROVA ESCRITA SOBRE TEMAS DA SAÚDE 
PÚBLICA 
Etapa II 

Das 9h às 12h (horário de Brasília). 
Através da plataforma Zoom Cloud Meetings com apoio da 
Plataforma Moodle. 

16/11/2021 Resultado da Etapa II A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

18/11/2021 Prazo para Recurso da Etapa II Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

22/11/2021 Resultado do Recurso da Etapa II A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

23/11/2021 Divulgação da lista nominal dos(as) 
candidatos(as) com horário da Avaliação Oral. 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

24/11/2021 a 
26/11/2021 

ANÁLISE DO CURRÍCULO E CARTA DE 
INTENÇÃO 
Etapa III 

Trabalho interno da Comissão de Seleção e Admissão. 

29/11/2021 a 
01/12/2021 

AVALIAÇÃO ORAL 
Etapa IV 

De 9h às 12h e de 14 às 17h, através da Plataforma Zoom 

Cloud Meetings com apoio da Plataforma Moodle. 

03/12/2021 Resultado das Etapas III e IV A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

06/12/2021 Prazo para Recurso das Etapas III e IV Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

07/12/2021 Resultado dos Recursos das Etapas III e IV  A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  
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10/12/2021 Divulgação da lista nominal dos(as) 
candidatos(as) participantes do 
Procedimento deHeteroidentificação e 
Avaliação Biopsicossocial, com os 
respectivos horários de avaliação. 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

13/12/2021 Procedimento deHeteroidentificação e 
Avaliação Biopsicossocial 

De 9h às 12h e de 14 às 17h  
Através da Plataforma Zoom Cloud Meetings com apoio da 
Plataforma Moodle. 

14/12/2021 Resultado do Procedimento 
deHeteroidentificação e Avaliação 
Biopsicossocial 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

16/12/2021 Interposição de recursos ao resultado do 
Procedimento deHeteroidentificação e 
Avaliação Biopsicossocial 

Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

17/12/2021 Resultado do julgamento dos recursos 
interpostos do Procedimento 
deHeteroidentificação e Avaliação 
Biopsicossocial 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

20/12/2021 Resultado Final A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

22/12/2021 Prazo para Recurso do Resultado Final Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

23/12/2021 Resusltado dos Recursos do Resultado Final A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

08 a 10/02/2022 Matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados Enviar documentação exigida para o endereço eletrônico  
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

03/2022 Início previsto das aulas IAM/Fiocruz 

 
 

LEIA-SE:  
 

13. CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADES  DIVULGAÇÃO 

11 a 28/10/2021 
 

Lançamento do EDITAL e INSCRIÇÕES Até às 23:59h (horário de Brasília) do dia 28/10/2021, através 
da Plataforma SIGA,  c onforme item 7 e seus subitens, desta 
Chamada Pública. 

11 a 29/10/2021 Postagem (upload)  dos documentos para 
conclusão da inscrição. 

Até às 23:59h (horário de Brasília) do dia 29/10/2021, através 
da plataforma Moodle, conforme item 7 e seus subitens, desta 
Chamada Pública. 

03/11/2021 Divulgação das inscrições homologadas A partir das 16h (horário de Brasília) 
no site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

05/11/2021 PROVA DE INGLÊS 
Etapa I 

 

Das 9h às 12h (horário de Brasília). 
Através da Plataforma Zoom Cloud Meetings com apoio da 
Plataforma Moodle. 

05/11/2021 Resultado da prova de inglês A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

08/11/2021 Prazo para Recurso da Etapa I Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

09/11/2021 Resultado do Recurso da Etapa I A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  
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10/11/2021 PROVA ESCRITA SOBRE TEMAS DA SAÚDE 
PÚBLICA 
Etapa II 

Das 9h às 12h (horário de Brasília). 
Através da plataforma Zoom Cloud Meetings com apoio da 
Plataforma Moodle. 

16/11/2021 Resultado da Etapa II A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

18/11/2021 Prazo para Recurso da Etapa II Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

22/11/2021 Resultado do Recurso da Etapa II A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

23/11/2021 Divulgação da lista nominal dos(as) 
candidatos(as) com horário da Avaliação 
Oral. 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

24/11/2021 a 
26/11/2021 

ANÁLISE DO CURRÍCULO E CARTA DE 
INTENÇÃO 
Etapa III 
 

Trabalho interno da Comissão de Seleção e Admissão. 

29/11/2021 a 
01/12/2021 

AVALIAÇÃO ORAL 
Etapa IV 

De 9h às 12h e de 14 às 17h, através da Plataforma Zoom Cloud 

Meetings com apoio da Plataforma Moodle. 

03/12/2021 Resultado das Etapas III e IV A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

06/12/2021 Prazo para Recurso das Etapas III e IV Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

07/12/2021 Resultado dos Recursos das Etapas III e IV  A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

10/12/2021 Divulgação da lista nominal dos(as) 
candidatos(as) participantes do 
Procedimento deHeteroidentificação e 
Avaliação Biopsicossocial, com os 
respectivos horários de avaliação. 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

13/12/2021 Procedimento deHeteroidentificação e 
Avaliação Biopsicossocial 

De 9h às 12h e de 14 às 17h  
Através da Plataforma Zoom Cloud Meetings com apoio da 
Plataforma Moodle. 

14/12/2021 Resultado do Procedimento 
deHeteroidentificação e Avaliação 
Biopsicossocial 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

16/12/2021 Interposição de recursos ao resultado do 
Procedimento deHeteroidentificação 
e Avaliação Biopsicossocial 

Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

17/12/2021 Resultado do julgamento dos recursos 
interpostos do Procedimento 
deHeteroidentificação e Avaliação 
Biopsicossocial 

A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

20/12/2021 Resultado Final A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

22/12/2021 Prazo para Recurso do Resultado Final Até às 17h (horário de Brasília) 
Enviar para o endereço eletrônico 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

23/12/2021 Resusltado dos Recursos do Resultado Final A partir das 16h (horário de Brasília) 
No site w ww. cp qam.f iocruz .b r ,  na  op çã o 
ENSINO/EDITAIS e na plataforma SIGA.  

08 a 
10/02/2022 

Matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados Enviar documentação exigida para o endereço eletrônico  
inscricaospacad.iam@fiocruz.br 

03/2022 Início previsto das aulas IAM/Fiocruz 
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NOME: 
CURSO DE GRADUAÇÃO 
ANO DE GRADUAÇÃO 

 
ONDE SE LÊ:  

 

ANEXO IV 
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

Todos os documentos comprobatórios deverão ser anex ados exclusivamente (só e somente só) o(s) 
documento(s) correspondente ao item avaliado, com n umeração do item e do documento comprobatório na 
ordem apresentada para elaboração do currículo 
 
IDENTIFICAÇÃO 

CURRÍCULO PARA ANÁLISE E PONTUAÇÃO  
 

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 

 
2. Produção técnico-científica (nos últimos 05 anos)  
2.1 Artigo aceito ou publicado em revista indexada, na área da Saúde Coletiva 
2.2 Artigo publicado em revista não indexada 
2.3 Autoria ou organização de livro aceito ou publicado 
2.4 Autoria de capítulo de livro aceito ou publicado 
2.5 Trabalho apresentado ou publicado em anais de congresso como 1º autor 

 
3. Atividades acadêmicas e de experiências profissiona is na gestão  
3.1 Participação em disciplinas de graduação (mínimo de 30h ministradas p/disciplina) 
3.2 Participação em disciplinas de pós-graduação (mínimo de 30h ministradas p/disciplina) 
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. 

 
  



 

 

Ministério da Saúde 
 
FIOCRUZ 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
Instituto Aggeu Magalhães 

Av. Professor Moraes Rego, s/n – Cidade Universitária - Campus da UFPE - Recife - PE - CEP: 50.740-465 
Telefones: (81) 2101.2500 / 2101.2600   

www.cpqam.fiocruz.br 

NOME: 
CURSO DE GRADUAÇÃO 
ANO DE GRADUAÇÃO 

 
LEIA-SE:  
 

ANEXO IV 
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO CURRICULUM VITAE 

Todos os documentos comprobatórios deverão ser anex ados exclusivamente (só e somente só) o(s) 
documento(s) correspondente ao item avaliado, com n umeração do item e do documento comprobatório na 
ordem apresentada para elaboração do currículo  
 
IDENTIFICAÇÃO 

CURRÍCULO PARA ANÁLISE E PONTUAÇÃO  
 

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 pesquisa (mínimo 1 ano) 
1.3 Treinamento não curricular após a graduação (mínimo 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/saúde coletiva (carga horária mínima de 360 horas) 
1.7 Curso de Especialização em áreas afins da saúde pública/coletiva (carga horária mínima de 360 horas) 
1.8 Curso de Residência em saúde pública/coletiva 
1.9 Curso de Residência na área da saúde 

2. Produção técnico-científica (nos últimos 05 anos)  
2.1 Artigo publicado em revista indexada, mínimo de QUALIS B na área da Saúde Coletiva 
2.2 Artigo publicado em revista não indexada 
2.3 Autoria ou organização de livro 
2.4 Autoria de capítulo de livro 
2.5 Resumo de trabalho publicado em anais de congresso 

3. Atividades didáticas  
3.1 Participação em disciplinas de graduação (mínimo 15h ministradas p/disciplina) 
3.2 Participação em disciplinas de pós-graduação (mínimo 15h ministradas p/disciplina) 
3.3 Orientação/co-orientação de bolsista de iniciação científica (mínimo 01 ano), ou monografia de graduação 
3.4 Orientação/co-orientação de alunos Programa de Vocação Científica (mínimo de 1 ano)  
3.5 Preceptoria/tutoria de residência (mínimo de 06 meses) 

 

4. Experiência profissional e atividades administrativ as 
4.1 Gerência de sistemas e serviços (mínimo de 01 anos) 
4.2 Gerência de Setor (mínimo 01 ano) 
4.3 Coordenação / supervisão ou assessoria de programa e/ou projeto governamental (mínimo de 01 anos) 
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) 

5. Outros  
5.1 Participação em banca examinadora para defesa de monografia de graduação e/ou pós-graduação 
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5.2 Participação em mesa redonda de congresso 
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 

 
 
 
ONDE SE LÊ:  

ANEXO V 
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRICULO 

Curso: Mestrado Acadêmico em Saúde Púbica - Acadêmico – Turma 2022 
 

ITEM Pontuação 
Unitária  

Pontuação 
Máxima  

1. Formação  acadêmica  

1.1 Curso de Atualização (carga horária mínima de 30 horas) 2,0 6,0 

1.2 Curso de Aperfeiçoamento (carga horária mínima de 180 horas) 2,5 7,5 

1.3 Curso de Especialização em Saúde Pública/Coletiva (carga horária mínima de 360 horas) 6,0 6,0 

1.4 Curso de Especialização em outras áreas (carga horária mínima de 360 horas) 2,0 4,0 

1.5 Curso de Residência em Saúde Pública/Coletiva 8,0 8,0 

1.6 Curso de Residência na área da saúde 4,0 4,0 
Total  (máximo)  35,0 

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. 
OBS: Artigos QUALIS B4 só poderão ser creditados na  pontuação máxima de 4,0 (4 
artigos) . 

Qualis A1 
e A2: 8,0 
B1 e B2: 6,0 
B3: 4,0 
B4: 1,0 

 

 

20,0 

2.2 Artigo publicado em revista não indexada C: 0,5 2,0 

 
2.3 Autoria ou organização de livro aceito ou publicado  

OBS: quando aceito, apresentar documento de comprov ação do Conselho Editorial  

Com ISBN e 
com ou sem 
Conselho 
Editorial: 3,0 

 
 

6,0 

 
2.4 Autoria de capítulo de livro aceito ou publicado  

OBS: quando aceito, apresentar documento de comprov ação do Conselho Editorial  

Com ISBN e 
com ou sem 
Conselho 
Editorial: 2,0 

 
 

10,0 

2.5 Trabalho apresentado ou publicado em anais de congresso como 1º autor 2,0 10,0 

Total  (máximo)  40,0 

3. Atividades  acadêmicas  e de experiências  profissionais  na gestão  

3.1 Participação em disciplinas de graduação (mínimo 30h ministradas p/disciplina) 2,0 8,0 

3.2 Participação em disciplinas de pós-graduação (mínimo 30h ministradas p/disciplina) 3,0 9,0 

3.3 Orientação de monografia de pós-graduação 2,0 6,0 

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

2,0 2,0 

3.5 Preceptoria/tutoria de residência (mínimo de 6 meses) 2,0 2,0 
3.6 Gerência de sistemas e serviços (mínimo de 1 ano) 2,0 8,0 

3.7 Coordenação de programa e/ou projeto governamental (mínimo de 1 ano) 2,0 4,0 

3.8 Outras experiências profissionais na área da saúde pública (mínimo de 2 anos) 1,0 2,0 
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3.9 Participação em banca examinadora para defesa de monografia de pós-graduação 1,0 4,0 
3.10 Participação em mesa redonda de congresso 1,0 2,0 

3.11 Conferência/palestra proferida em seminário nacional ou internacional 2,0 4,0 

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

2,5 5,0 

Total (máximo)  
25,0 

Obs: 
- Referência do Qualis Periódico utilizado pela Comissão de Seleção e Admissão: Quadriênio 2013-2016. 
 
 
LEIA-SE:  
 

ANEXO V 
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRICULO 

Curso: Mestrado Acadêmico em Saúde Púbica - Acadêmico – Turma 2022 
 

ITEM Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 
1. Formação acadêmica 

1.1 PIBIC/Projetos de extensão/PET (mínimo de 1 ano) 5,0 15,0 

1.2 Monitoria em curso de graduação / Iniciação Científica não PIBIC / Estágio em pesquisas (mínimo de 1 ano) 2,0 6,0 

1.3 Treinamento não curricular após a graduação (mínimo de 160h) 1,0 6,0 

1.4 Curso de Atualização (carga horária mínima de 30 horas) 3,0 9,0 

1.5 Curso de Aperfeiçoamento (carga horária mínima de 180 horas) 8,0 8,0 

1.6 Curso de Especialização em Saúde Pública / Coletiva (carga horária mínima de 360h) 15,0 15,0 

1.7 Curso de Especialização em área afim da Saúde Pública /Coletiva (carga horária mínima de 360 horas) 10,0 10,0 

1.8 Curso de Residência em Saúde Pública / Saúde Coletiva 20,0 20,0 

1.9 Curso de Residência em área afim da Saúde Pública / Saúde Coletiva 15,0 15,0 

Total (máximo) 35,0 

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 da Saúde Coletiva 

10,0 30,0 

2.2 Artigo publicado em revista não indexada 2,0 6,0 

2.3 Autoria ou organização de livro 10,0 10,0 

2.4 Autoria de capítulo de livro 5,0 15,0 

2.5 Trabalho apresentado ou publicado em anais de congresso 2,0 10,0 

Total (máximo) 40,0 

3. Atividades didáticas 

3.1 Participação em disciplinas de graduação (mínimo 15h/aula ministradas p/disciplina) 2,0 10,0 

3.2 Participação em disciplinas de pós-graduação (mínimo 15h/aula ministradas p/disciplina) 3,0 12,0 

3.3 Orientação/coorientação de bolsista de iniciação científica (mínimo de 1 ano) ou monografia de graduação 5,0 10,0 

3.4 Orientação/coorientação de alunos de programa de vocação científica (mínimo de 1 ano) 2,0 2,0 

3.5 Preceptoria/tutoria de residência (mínimo de 6 meses) 3,0 6,0 

Total (máximo) 15,0 

4. Experiência profissional e atividades administrativas   

4.1 Gerência de sistemas e serviços (mínimo de 1 ano) 5,0 5,0 

4.2 Gerência de setor (mínimo de 1 ano) 3,0 3,0 

4.3 Coordenação, supervisão ou assessoria de projeto/programa governamental (mínimo de 1 ano) 5,0 5,0 

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) 

3,0 3,0 
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Total (máximo) 5,0 

5. Outros   

5.1 Participação em banca examinadora para defesa de monografia de graduação 1,0 4,0 

5.2 Participação em mesa redonda de congresso 2,0 4,0 

5.3 Conferência/palestra proferida em seminário internacional 2,5 5,0 

5.4 Conferência/palestra proferida em seminário nacional 2,0 4,0 

5.5 Prêmio de natureza acadêmica 2,5 5,0 

5.6 Aprovação em concurso público 2,5 5,0 

Total (máximo) 5,0 

TOTAL GERAL (MÁXIMO) 100,00 

Obs: 
- Referência do Qualis Periódico utilizado pela Comissão de Seleção e Admissão: Quadriênio 2013-2016. 
 
 

Recife, 13 de outubro de 2021. 
 

Comissão de Seleção e Admissão 
 


