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1ª ERRATA A CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia em Saúde 

Mestrado Acadêmico – Turma 2022 

Curso: Mestrado em Biociências e Biotecnologia em Saúde –Turma 2022 
 

 

No item 2.4. O(a) candidato(a) deverá obedecer o cronograma estabelecido nesta 
Chamada de Seleção Pública (vide item 4), para fazer o upload e envio dos documentos 
na plataforma de inscrição, da seguinte documentação: 

Foi retirado a letra m. Declaração (Anexo XIV) 
 
 

ONDE SE LÊ: 

a. Formulário de Autodeclaração (Anexos I e II), se for o caso; 
b. Documento comprobatório para dispensa na Prova de Inglês (proficiência), se 

for o caso; 
c. Currículo Lattes (CNPq) atualizado; 
d. Cópia do Diploma do curso de graduação (frente e verso) ou comprovação 

documental de conclusão do curso de graduação. No caso de o(a) candidato(a) 
estar em processo de conclusão do curso de graduação, será exigido histórico 
escolar com a declaração de conclusão das disciplinas e data limite para 
conclusão do curso;  

e. Cópia do CPF e do Registro Geral (RG) ou documento de identidade oficial com 
foto e as descrições do CPF e RG; 

f. Formulário para entrega com a pontuação da análise de títulos (Anexo III) 
preenchido. Preencher o Anexo III exatamente conforme as informações e 
sequência/ordem do Anexo IV. 

g. Documentos comprobatórios. Os documentos comprobatórios devem ser 
identificados e apresentados na ordem conforme descrito no Anexo IV. O 
candidato pode optar por identificar o documento (com caneta ou etiqueta na 
parte superior do documento) onde devem ser denominados conforme 
identificação (DOC 1, DOC 2 DOC 3 etc) e apresentá-los em 1 único arquivo 
intitulado (DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS), com um limite total de até 20 
megabyates. Documentos emitidos pela Instituição de Ensino Superior do 
candidato, SIGA, só terão validade com assinatura e carimbo da Coordenação 
do Curso ou da Pró-Reitoria Acadêmica ou validação eletrônica do sistema. 

h. Não serão pontuadas atividades que não atingirem a carga horária mínima e 
não será dada pontuação parcial. Os critérios para análise de títulos e currículo 
Lattes (CNPq) estão expressos no Anexo IV desta chamada pública. O 
candidato deverá preencher o formulário específico (Anexo III) fazendo uma 
auto pontuação, a qual será avaliada pela Comissão de Seleção e Admissão. 
Atividades não informadas pelo candidato na tabela, não constantes do 
Curriculum Lattes (CNPq) ou não comprovadas pelo(a) candidato(a) serão 
desconsideradas.  

i. Anteprojeto de dissertação (formato exigido - Anexo V);  
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j. Carta do(a) candidato(a) (uma lauda) à Comissão de Seleção e Admissão, 
justificando a vinculação do seu anteprojeto a uma linha de pesquisa do 
Programa, conforme item 8 desta Chamada de Seleção Pública;  

k. Carta de liberação (Anexo VI) da instituição de origem, em caso de 
candidato(a) com vínculo empregatício, garantindo que, caso seja selecionado, 
poderá realiza o curso; 

l. Termo de autorização para utilização de imagem e som de voz para fins 
educacionais e de pesquisa (Anexo VII); Declaração de veracidade das 
informações e autenticidade dos documentos apresentados (Anexo VIII); Termo 
de compromisso (Anexo IX) e o Termo de autorização para utilização de dados 
pessoais e acadêmicos para fins de relatórios de gestão institucional e estudos 
avaliativos de cursos e egressos.  (Anexo X). 

m. Declaração (Anexo XIV) 

 

 

LEIA-SE: 

a. Formulário de Autodeclaração (Anexos I e II), se for o caso; 
b. Documento comprobatório para dispensa na Prova de Inglês (proficiência), se 

for o caso; 
c. Currículo Lattes (CNPq) atualizado; 
d. Cópia do Diploma do curso de graduação (frente e verso) ou comprovação 

documental de conclusão do curso de graduação. No caso de o(a) candidato(a) 
estar em processo de conclusão do curso de graduação, será exigido histórico 
escolar com a declaração de conclusão das disciplinas e data limite para 
conclusão do curso;  

e. Cópia do CPF e do Registro Geral (RG) ou documento de identidade oficial com 
foto e as descrições do CPF e RG; 

f. Formulário para entrega com a pontuação da análise de títulos (Anexo III) 
preenchido. Preencher o Anexo III exatamente conforme as informações e 
sequência/ordem do Anexo IV. 

g. Documentos comprobatórios. Os documentos comprobatórios devem ser 
identificados e apresentados na ordem conforme descrito no Anexo IV. O 
candidato pode optar por identificar o documento (com caneta ou etiqueta na 
parte superior do documento) onde devem ser denominados conforme 
identificação (DOC 1, DOC 2 DOC 3 etc) e apresentá-los em 1 único arquivo 
intitulado (DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS), com um limite total de até 20 
megabyates. Documentos emitidos pela Instituição de Ensino Superior do 
candidato, SIGA, só terão validade com assinatura e carimbo da Coordenação 
do Curso ou da Pró-Reitoria Acadêmica ou validação eletrônica do sistema. 

h. Não serão pontuadas atividades que não atingirem a carga horária mínima e 
não será dada pontuação parcial. Os critérios para análise de títulos e currículo 
Lattes (CNPq) estão expressos no Anexo IV desta chamada pública. O 
candidato deverá preencher o formulário específico (Anexo III) fazendo uma 
auto pontuação, a qual será avaliada pela Comissão de Seleção e Admissão. 
Atividades não informadas pelo candidato na tabela, não constantes do 
Curriculum Lattes (CNPq) ou não comprovadas pelo(a) candidato(a) serão 
desconsideradas.  
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i. Anteprojeto de dissertação (formato exigido - Anexo V);  
j. Carta do(a) candidato(a) (uma lauda) à Comissão de Seleção e Admissão, 

justificando a vinculação do seu anteprojeto a uma linha de pesquisa do 
Programa, conforme item 8 desta Chamada de Seleção Pública;  

k. Carta de liberação (Anexo VI) da instituição de origem, em caso de 
candidato(a) com vínculo empregatício, garantindo que, caso seja selecionado, 
poderá realiza o curso; 

l. Termo de autorização para utilização de imagem e som de voz para fins 
educacionais e de pesquisa (Anexo VII); Declaração de veracidade das 
informações e autenticidade dos documentos apresentados (Anexo VIII); Termo 
de compromisso (Anexo IX) e o Termo de autorização para utilização de dados 
pessoais e acadêmicos para fins de relatórios de gestão institucional e estudos 
avaliativos de cursos e egressos.  (Anexo X). 

 

Alteração no No item 4.7. Calendário das atividades: 

 

ONDE SE LÊ: 

ATIVIDADE DATAS 

Matrícula 01/04/2022  

Matrícula dos retardatários 04/04/2022 

Divulgação da Lista de Remanejamento 06/04/2022 

Matrícula de Remanejamento 08/04/2022 

Início das aulas 18/04/2022 
 

 

LEIA-SE: 

 

ATIVIDADE DATAS 

Matrícula 01 a 03/04/2022  

Divulgação da Lista de Remanejamento 05/04/2022 

Matrícula de Remanejamento 07/04/2022 

Início das aulas Abril/2022 
 

Recife, 08 de outubro de 2021 

 

 
_______________________________________ 

Dr. Osvaldo Pompílio de Melo Neto 
Presidente da Comissão de Seleção  

do Curso de Mestrado Programa de Pós-Graduação em BBS 
IAM/Fiocruz  


