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FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ  
INSTITUTO DE PESQUISA AGGEU MAGALHÃES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 
ACADÊMICO LABORATÓRIO DE SAÚDE, AMBIENTE E 

TRABALHO – LASAT 
 

 
ERRATA 01 - CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO 

 

EDITAL PARA A SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO CURSO INTERNACIONAL SOBRE OS IMPACTOS 
DO DERRAMAMENTO DE PETRÓLEO NO BRASIL: ESTRATÉGIAS INTERSETORIAIS DE ENFRENTAMENTO 
NO CONTEXTO COMUNITÁRIO 

 

ONDE SE LÊ: 
 
5. Documentação Para Inscrição 

5.1 Para todos os candidatos:  

- Formulário de Inscrição preenchido e assinado, conforme estabelecido no item 5 deste edital e disponível no 

Anexo I. 

5.2 Para os Estudantes:  

- Carta de intenção (conforme alínea i do subitem 9.2) 

- Currículo lattes 

- Declaração de vínculo da IES (vinculado à área de Saúde, Ambiente e Trabalho do Programa) 

- Carta de Liberação do Programa Pós-graduação para participação no curso 

- RG e CPF 

5.3 Para os Profissionais:  

- Carta de intenção (conforme alínea i do subitem 9.3) 

- Currículo  

- Carta de liberação da Instituição de vínculo (comprovação de vínculo na área de Saúde, Ambiente e Trabalho) 

- RG e CPF 

5.4 Para Lideranças Comunitárias/Movimentos Sociais:  

- Carta de intenção (conforme alínea ii do subitem 9.4) 

- Carta de Indicação da organização social vinculada à área de Saúde, Ambiente e Trabalho (conforme alínea i 

do subitem 9.4) 

- RG e CPF 

6. Das Inscrições 

6.1 As inscrições poderão ser efetivadas a qualquer momento, dentro do prazo de estabelecido neste edital 
(vide Item 11), conforme as seguintes instruções:  
6.1.1 Primeira etapa da inscrição: Preencher o formulário de inscrição disponível (Anexo I) neste Edital; assinar 
e enviar em formato PDF através do endereço eletrônico: inscricaospacad.iam@fiocruz.br até o último dia de 
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inscrição estabelecido neste Edital (vide Item 11).  
Obs: Obrigatoriamente, no campo assunto do e-mail, deverá constar única e exclusivamente a seguinte 
informação: Chamada Pública de Seleção para Curso Internacional - IAM/Fiocruz; 
6.1.2 Segunda etapa da inscrição: Após o envio do formulário de Inscrição (Anexo I), conforme subitem 6.1.1, 
o(a) candidato(a) receberá em até 24 horas úteis através do endereço eletrônico do EAD/IAM 
(ead.iam@fiocruz.br ) a confirmação de liberação de acesso à Plataforma Moodle, onde deverá postar para 
conclusão da inscrição, dentro do prazo estabelecido no Item 11, a documentação exigida no Item 5, deste Edital, 
conforme instruções contidas na mensagem de e-mail do EAD/IAM. 
 
6.2 O (A) candidato (a), ao preencher o formulário de inscrição, se responsabilizará pela veracidade de todas as 
informações prestadas e documentos comprobatórios dessas informações. As mesmas poderão ser solicitadas 
aos candidatos a qualquer tempo pela Comissão de Seleção e Coordenação do Curso. 
 
6.3 No ato da inscrição no processo seletivo os candidatos na modalidade de estudantes, gestores ou 
profissionais da área de Saúde, Ambiente e Trabalho, devem declarar que: i) terão liberação da instituição de 
origem; e em caso de candidato com vínculo empregatício, garantir-se que, caso seja selecionado, poderá 
frequentar o curso durante o período citado no Item 8, e conforme documentação exigida no Item 5. 
 
8. Dos Critérios e Processo de Seleção 

8.1 O processo de seleção constará na análise das informações preenchidas do formulário inscrição - Anexo I, e 
dos demais documentos exigidos no item 5; 
 
8.4 Nas vagas destinadas para movimento social/lideranças comunitárias serão considerados: 
i) atuação territorial nos municípios afetados pelo derramamento de petróleo do litoral pernambucano em 2019 
(comprovação constante na carta de indicação, conforme item 5.4);  
ii) Carta de intenção mencionando: trajetória de vida e profissional que se relaciona com as motivações para a 
participação deste curso (informando os interesses, implicações, atravessamentos com a temática do curso). 
 

9. Da Classificação Final 

9.1 A classificação final dos (as) candidatos (as) será publicada no Portal do IAM/Fiocruz (www.cpqam.fiocruz.br 

) no dia 07 de março de 2023, conforme previsto no cronograma disposto no item 11.  

 
11. Cronograma da Seleção 

Publicação da chamada pública 16/02/2023 – Divulgação pelo Portal do 

IAM/Fiocruz (www.cpqam.fiocruz.br) 

Inscrições 16/02/2023 a 01/03/2023 

Análise da Documentação 02 a 06/03 – Trabalho Interno da Seleção de 

Comissão 

Publicação da Seleção Final 07/03/2023 - Divulgação pelo Portal do 

IAM/Fiocruz (www.cpqam.fiocruz.br ) 

Início do curso 10/03/2023 
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LEIA-SE: 
 

5. Da Documentação para Inscrição: A inscrição deverá ser realizada através do link do Google Forms 
(https://forms.gle/gL3hcdcPtJVfXKw87 ) e inserir no próprio formulário eletrônico a documentação 
exigida nos itens abaixo.  

5.1 Para todos os(as) candidatos(as): 
- Formulário de Inscrição preenchido no Google Forms (https://forms.gle/gL3hcdcPtJVfXKw87 ) 
- RG e CPF 

5.2 Para os(as) Estudantes: 
- Carta de intenção (conforme alínea i do subitem 8.2) 
- Currículo Lattes 
- Comprovante de vínculo da IES  

 
5.3 Para os(as) Profissionais: 
- Carta de intenção (conforme alínea i do subitem 8.3) 
- Currículo 
- Comprovante de vínculo com o Serviço Público 

 
5.4 Para Lideranças comunitárias/Movimentos sociais: 
- Comprovante de vínculo com organização social do território atingido pelo derramamento do petróleo 
(conforme alínea  i do subitem 8.4) 

 
6. Das Inscrições 

6.1 As inscrições poderão ser efetivadas a qualquer momento, dentro do prazo estabelecido 
neste edital conforme Item 11. 

 
6.2 O (A) candidato(a), ao preencher o formulário de inscrição no Google Forms 

(https://forms.gle/gL3hcdcPtJVfXKw87 ) se responsabilizará pela veracidade de todas  as informações 
prestadas e documentos comprobatórios dessas informações. As mesmas poderão ser solicitadas aos(as) 
candidatos(as) a qualquer tempo pela Comissão de Seleção e Coordenação do Curso. 

 
 

8. Dos Critérios e Processo de Seleção 

8.1 O processo de seleção constará na análise das informações preenchidas e documentação 
anexada no formulário de inscrição no Google Forms ( https://forms.gle/gL3hcdcPtJVfXKw87 ), 
conforme item 5; 

 

8.4 Nas vagas destinadas para Movimentos sociais/Lideranças comunitárias serão considerados: 
i) Atuação territorial nos municípios afetados pelo derramamento de petróleo do litoral 
pernambucano em 2019 (comprovação de vínculo, conforme item 5.4); 
 

9. Da Classificação Final 

9.1    A classificação final dos(as) candidatos(as) será publicada no Portal do IAM/Fiocruz 
(www.cpqam.fiocruz.br) no dia 08 de março de 2023, conforme previsto no cronograma disposto no 
Item 11 do Edital. 

 
 

11. Do Cronograma da Seleção 
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DATAS ATIVIDADES DIVULGAÇÃO 

16/02/2023 Publicação da chamada pública Portal do IAM/Fiocruz (www.cpqam.fiocruz.br) 

16/02/2023 a 
07/03/2023 

 

Inscrições 
Até às 17h (horário de Brasília) do último dia de 
inscrição, conforme Item 6 deste Edital. Link de 
inscrição ( https://forms.gle/gL3hcdcPtJVfXKw87 ), 

08/03/2023 Análise da Documentação Trabalho Interno da Seleção de Comissão 

 

08/03/2023 
 

Resultado Final 
A partir das 16h (horário de Brasília), na página 
www.cpqam.fiocruz.br 

10/03/2023 Início do curso Conforme disposto no Item 7 deste Edital. 

 
 

Recife,  27 de fevereiro de 2023. 
 
 

Comissão de Seleção 
IAM/Fiocruz 
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