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Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública – PPGSP Acadêmico 
EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO 2021 

Mestrado e Doutorado 
 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública (PPGSP) do Instituto Aggeu Magalhães torna pública 
a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso em 2021, em fluxo contínuo, nos 
cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico e estabelece as normas e procedimentos para o processo de 
seleção.  
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Coordenação do Programa: 
Prof.ª Drª Islândia Maria Carvalho de Sousa  
 
 
Pré-requisito para participação dos interessados nesta Chamada: 
Essa Chamada Pública está aberta para candidatos egressos de cursos na área de saúde e afins. Está 
vetada possibilidade de bolsa de estudo de cota do programa ou bolsa institucional para estudantes 
oriundos desse processo seletivo.  
 
 
1. Objetivo do Curso 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública tem por objetivo a formação de docentes para 
o ensino superior e pesquisadores altamente qualificados com habilidades para conduzir pesquisas nas 
áreas específicas.  
 
 
2. Público alvo 
Profissionais de nível superior da área de Saúde e afins. 
 
 
3. Número de Vagas 
02 (duas) vagas para o curso de mestrado e 02 (duas) vagas para o curso de doutorado.  
 
 
4. Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa 
 
SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO .............................................................................................. 02 vagas 
- Relação saúde, ambiente e trabalho nos territórios. 
- Vulnerabilidades e iniquidades sociais na relação saúde, ambiente, trabalho. 
 
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE AGRAVOS À SAÚDE ....................................................... 02 vagas 
- A saúde das populações: Condições de vida, determinação social e vulnerabilidades em saúde. 
- Epidemiologia, vigilância e controle de doenças crônicas não transmissíveis. 
- Métodos e técnicas em epidemiologia aplicada à vigilância e controle de doenças transmissíveis 
- Métodos e técnicas para diagnóstico, monitoramento e intervenção aplicados ao controle de endemias. 
- Violência e Saúde. 
 
 
5.  Duração 
Mestrado Acadêmico com duração, do curso, mínima de 12 e máxima de 24 meses, e referente a bolsa 
de estudos, disponibilidade pelo órgão de fomento de 24 meses. 
Doutorado Acadêmico com duração, do curso, mínima de 24 e máxima de 48 meses, e referente a bolsa 
de estudos, disponibilidade pelo órgão de fomento de 48 meses. 
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6. Inscrições 
 
Início: 04/03/2021      Término: 12/03/2021 
 
Esta seleção se dá por fluxo contínuo, de forma que a inscrição pode ser efetivada a qualquer momento, 
dentro do prazo de validade deste edital que compreende o período de 04 de março de 2021 até 12 de 
março de 2021. Após o fim do período de inscrição, a Coordenação do PPGSP terá um prazo de até 01 
(um) dia para julgamento, deliberação e divulgação sobre a aprovação ou não de cada candidatura. É 
responsabilidade do candidato acompanhar no site do IAM a data de agendamento das etapas do processo 
seletivo. 
 
As inscrições serão efetuadas no site da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br), com o acesso pela 
Internet Explorer. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no site 
desta Plataforma.   
  
O candidato deverá acessar a Plataforma SIGA 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 – Saúde Pública – Mestrado ou Doutorado. Na sequência, 
o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e salvar em PDF. 
 
A documentação deverá ser DIGITALIZADA em formato PDF, não devendo exceder o limite total de 10 
megabytes. A documentação deverá ser enviada para o endereço eletrônico da Secretaria Acadêmica: 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br. Em caso de necessidade de ultrapassar o limite mencionado, o candidato 
deverá enviar mais de um correio eletrônico, tendo a devida cautela de demonstrar de forma clara e 
evidente a associação entre as mensagens eletrônicas. Recomenda-se que os arquivos enviados sejam 
identificados pelo nome do arquivo e do candidato. Obrigatoriamente, no campo assunto, deverão constar 
única e exclusivamente as seguintes palavras: Inscrição Mestrado ou Doutorado Acadêmico em Saúde 
Pública. O candidato deverá utilizar a lista de documentos exigidos na inscrição, item 7, para controle 
exclusivo do candidato. Após envio da documentação, o candidato receberá e-mail confirmando o 
recebimento da inscrição. A hora limite para envio da inscrição será 23h59 minutos (Hora de Brasília) 
do último dia de inscrição definido no cronograma do processo seletivo. Documentos enviados após o 
período da inscrição, não serão aceitos para avaliação pela Comissão de Seleção. Uma vez enviada a 
inscrição, não será permitida qualquer alteração ou aposição de documentos adicionais. As informações 
prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a Comissão 
de Seleção no direito de excluir do processo seletivo aquele que o preencher com dados incorretos, 
incompletos ou rasurados, bem como se constatado que os dados fornecidos são inverídicos. Não haverá 
em qualquer hipótese inscrição condicional. Ainda, não serão aceitas inscrições via fac-símile, na SEAC e 
extemporâneas. 
 
A relação nominal das inscrições homologadas será divulgada no site www.cpqam.fiocruz.br, na aba 
Ensino/Editais e no SIGA, no link inscrição, conforme prazo determinado nessa Chamada Pública. 
 
 
7. Documentação para Inscrição 
 

a) Formulário eletrônico de inscrição devidamente preenchido na Plataforma SIGA 
(www.sigass.fiocruz.br);  

b) Currículo Lattes (CNPq) atualizado, com documentos comprobatórios. 
c) Cópia do Diploma (ou comprovação documental de conclusão) do curso de graduação; 
d) Cópia do Diploma (ou declaração de conclusão) do curso de mestrado (para os candidatos ao 

Doutorado); 
e) Cópia do CPF; 
f) Cópia do Registro Geral (RG) ou documento de identidade oficial com foto;  
g) Formulário para entrega e pontuação da análise de títulos (anexo III–Doutorado e/ou anexo VI-

Mestrado). Os documentos comprobatórios deverão estar anexados ao currículo lattes. 
Preencher anexo III/anexo IV exatamente conforme informação no anexo I–Doutorado e/ou III-
Mestrado. 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 estão 
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expressos no anexo I–Doutorado e/ou III-Mestrado desta chamada pública. O(a) candidato(a) 
deverá preencher o formulário específico (anexo III–Doutorado e/ou anexo VI-Mestrado) 
fazendo uma auto pontuação, a qual será avaliada pela Comissão de Seleção e Admissão. 
Atividades não informadas pelo(a) candidato(a) na tabela, não constantes do Curriculum Lattes 
ou não comprovadas serão desconsideradas.  

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

 
No presente processo seletivo não haverá atribuição de bolsas de estudo da quota institucional 

do PPGSP/IAM. 
 
 

8. Seleção de Candidatos 
 

Em razão da pandemia de Covid-19, todas as etapas desta seleção acontecerão de forma remota. 
As provas de inglês, de conhecimento específico/prova escrita e a arguição oral serão realizadas utilizando 
a plataforma Zoom ou outra plataforma digital. O candidato será devidamente comunicado e um link será 
enviado aos candidatos antes do início de cada etapa da seleção. O candidato deverá manter a câmera 
ligada para permitir o monitoramento por parte da banca durante cada etapa de avaliação. Após a 
conclusão da prova de inglês ou de conhecimento específico/prova escrita, o candidato deverá enviá-la 
para o endereço eletrônico informado pela Secretaria Acadêmica, confirmar com a banca que a prova foi 
recebida e só então se desconectar da sala de aula virtual. Todas as provas serão avaliadas 
minuciosamente para a detecção de plágio utilizando softwares e outros recursos. O candidato que plagiar 
qualquer etapa do processo seletivo será eliminado do certame. 

É responsabilidade do candidato acompanhar no site do IAM a data de agendamento da prova de 
inglês, de conhecimento específico/prova escrita, e a arguição oral. 
 
 
Sistemática da Seleção 
 

A ausência remota do candidato em qualquer uma das etapas, por qualquer motivo, acarretará na 
eliminação do mesmo no certame.   

O candidato é responsável por providenciar o meio de comunicação on-line e por garantir banda 
de internet com velocidade compatível para emissão de som e imagem em tempo real. O candidato deverá 
estar sozinho, em um ambiente silencioso, garantindo que não receberá nenhuma assistência não 
autorizada durante a seleção.  

O programa não se responsabilizará por problemas na conexão por parte do candidato. Em caso 
de falha na comunicação on-line por parte do programa de pós-graduação, será remarcado novo horário, 
obedecendo ao período de divulgação dos resultados presente na Chamada.  

Em todas as etapas da seleção, será obrigatória a autorização da gravação e utilização da imagem 
e/ou som de voz, como parte dos requisitos da etapa da seleção pública para o Mestrado e/ou Doutorado 
do PPGSP (Anexo VIII); 

Recomenda-se ao candidato conectar-se à rede da sala virtual com pelo menos 10 (dez) minutos 
de antecedência da hora marcada. 
 
 
Em todas as etapas do processo seletivo, os candidatos deverão apresentar na câmera documento oficial 
de identificação válido com fotografia*, obedecendo ao horário estabelecido. 
  
 
* Documento oficial de identificação válido com fotografia: Cédula de identidade expedida por Secretarias 
de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal; a identidade 
expedida pelo Ministério das Relações Exteriores para estrangeiros; a identificação fornecida por ordens 
ou conselhos de classes que por Lei tenham validade como documento de identidade; a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; o Certificado de Reservista; o Passaporte e a Carteira Nacional de 
Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 
 
 
 



 

 

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  Fax (81) 3453-1911 
www.cpqam.fiocruz.br 

 
Etapa I (para o Mestrado e o Doutorado Acadêmico) 

 
Prova de inglês, baseada na compreensão de textos; de caráter classificatório. 
Valor ponderal 1(um) para o Mestrado e 1(um) para o Doutorado  
Dia: 16/03/2021         Horário: das 9h às 12:00h. 
 
- A Prova de Inglês será elaborada e corrigida pela comissão de seleção;  
 
- É facultado o uso de dicionário impresso (formato de livro). Não será permitido o uso de qualquer recurso 
eletrônico (todos os celulares e aparelhos eletrônicos deverão ser desligados);  
 
Estará dispensado da prova o(a) candidato(a) que, no ato da inscrição: 

• Apresentar, no ato da inscrição, cópia autenticada do Certificado de proficiência do Michigan 
(ECCE, MTELP, ECP), Cambridge (FCE, CAE e CPE), IELTS (nota mínima 5) ou TOEFL (nota 
mínima 70 para o Internet-based score; 523 para o Paper-based score, 193 para o Computer-
based score e 350 para ITP), realizado nos últimos três anos. 

• Tenha sido aprovado na prova de inglês da seleção do IAM para mestrado acadêmico ou 
doutorado (apresentar comprovação), realizado nos últimos três anos (2018, 2019 e 2020).  

 
Resultado da Etapa I (Doutorado/Mestrado): 18/03/2021 
Prazo para Recurso da Etapa I (Doutorado/Mestrado): 19/03/2021 
Resultado do Recurso da Etapa I (Doutorado/Mestrado): 19/03/2021 
 
 
Etapa II  
 
Prova escrita sobre temas da Saúde Pública (somente para o Doutorado Acadêmico), de caráter 
classificatório. 
(com máximo de 30 linhas) 
Valor ponderal 4 (quatro) na composição da nota final.  
Dia: 17/03/2021         Horário: das 9h às 10:30h. 
 
Prova de conhecimento específico (somente para o Mestrado Acadêmico), de caráter eliminatório e 
classificatório. Prova de conhecimento específico do Campo da Saúde Pública, conforme o conteúdo 
programático e a bibliografia recomendada no anexo VI.  
Nota mínima 6,0 (seis) – valor ponderal 6 (seis) na composição da nota final.  
Dia: 17/03/2021     Horário: das 9h às 12h.  
Resultado da Etapa II (Doutorado/Mestrado): 18/03/2021  
Prazo para Recurso da Etapa II (Doutorado/Mestrado): 19/03/2021 
Resultado do Recurso da Etapa II (Doutorado/Mestrado): 19/03/2021 
 
 
Etapa III  
 
Análise de Currículo (somente para o Doutorado Acadêmico), de caráter eliminatório, no período de 
12 a 17/03/2021. (trabalho interno da banca examinadora) 
Valor ponderal 5 (cinco) na composição da nota final. 
Nesta etapa serão eliminados os candidatos que não atingirem a 10ª classificação, em ordem decrescente 
das notas. No caso de empate na última posição, todos os candidatos empatados passarão para a etapa 
seguinte. 
Resultado da Etapa III (Doutorado): 18/03/2021 
Prazo para Recurso da Etapa III (Doutorado): 19/03/2021 
Resultado do Recurso da Etapa III (Doutorado): 19/03/2021 
 
Análise de Currículo (somente para o Mestrado Acadêmico), de caráter classificatório, no período de 
12 a 17/03/2021. (trabalho interno da banca examinadora) 
Valor ponderal 3 (três) na composição da nota final. 
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Obs.: Todas as etapas da seleção acontecerão no formato remoto. Casos omissos serão dirimidos pela 
Comissão de Seleção e Admissão instituída para essa Chamada Pública. 
 
 
Resultado Final com lista dos classificados 
O resultado final da seleção será divulgado no site www.cpqam.fiocruz.br, na aba Ensino/Editais e no SIGA 
(www.sigass.fiocruz.br) link inscrições – Saúde Pública IAM. 
Resultado Final (Doutorado/Mestrado): 22/03/2021 
Prazo para Recurso do Resultado Final (Doutorado/Mestrado): 23/03/2021 
Resultado do Recurso do Resultado Final (Doutorado/Mestrado): 23/03/2021 

 
Só serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média final mínima 7,0 (sete) para o 
Doutorado Acadêmico e média final mínima 6,0 (seis) para o Mestrado Acadêmico. Esses serão 
classificados(as) em ordem decrescente em função da média final obtida e o número de vagas ofertadas. 
 
Na hipótese de igualdade de pontos na última colocação, para fins de classificação, terá preferência, 
sucessivamente, o(a) candidato(a):  
(somente para o Doutorado do Acadêmico) 
a) com maior nota no currículo;  
b) com maior idade. 
 
(somente para o Mestrado Acadêmico) 
a) com maior nota da prova escrita;   
b) com maior nota no currículo;  
c) com maior idade. 
 

Será desclassificado o(a) candidato(a) que:  

• Não comparecer a qualquer uma das etapas do processo seletivo ou chegar fora do horário 
estabelecido; 

• Deixar de cumprir qualquer um dos itens desta chamada pública; 

• Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para participar da seleção; 

• Não apresentar a documentação exigida no prazo determinado. 

• Mantiver o aparelho celular ligado durante a realização das etapas de seleção. 

• Receber assistência de terceiros durante qualquer etapa da seleção.  
 
Recurso 
O candidato que desejar interpor recurso de qualquer resultado, deverá fazê-lo ao final de cada etapa do 
processo seletivo, respeitando o calendário em vigor. O recurso deverá ser solicitado através de formulário 
específico (Anexo VI), enviado para o endereço eletrônico da Secretaria Acadêmica: 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br, de acordo com o calendário em vigor. O retorno do julgamento será 
dado pela Comissão de Seleção e Admissão também dentro do prazo estabelecido no calendário em vigor. 
 
 
9. Matrícula: 24/03/2021 até as 13h 
Os candidatos aprovados no certame deverão comparecer na Secretaria Acadêmica do IAM, em data a 
ser definida e comunicada, munido da documentação exigida (cópia e original para conferência 
conforme Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018):  
• Original e cópia do Diploma (ou comprovação documental de conclusão) do curso de graduação (frente 

e verso); 
• Original e cópia do Diploma (ou declaração de conclusão) do curso de mestrado (frente e verso) para os 

candidatos ao Doutorado; 
• Original e cópia do Registro Geral (RG) (frente e verso);  
• Original e cópia do CPF (frente e verso);  
• Uma fotografia 3X4;  
• Cópia da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao Diploma de Graduação.  
• Ficha de Matrícula, fornecida pela Secretaria Acadêmica preenchida e assinada;  

http://www.cpqam.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/


 

 

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  Fax (81) 3453-1911 
www.cpqam.fiocruz.br 

• Cópia autenticada ou reconhecida pela própria Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação de quitação 
com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino.   

• Cópia autenticada ou reconhecida pela própria Secretaria Acadêmica do Título de Eleitor com 
comprovante de quitação da última eleição (dos dois turnos).  

• Documentação do órgão de fomento com o comprovante de aprovação da bolsa de estudo através do 
projeto do orientador indicado, de acordo com a duração exigida (item 5) pelo curso pretendido (para os 
candidatos com bolsa), quando houver. 

 
Obs.: O(a) candidato(a) classificado(a) que deixar de efetuar matrícula, no período estabelecido, será 
considerado(a) desistente. 
 
 
10. Calendário 
10.1. Esta seleção se dá por fluxo contínuo, de forma que a inscrição pode ser efetivada a qualquer 
momento, dentro do prazo de validade dessa Chamada Pública, que compreende o período de 04 a 
10/03/2021; 
10.2. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria 
Acadêmica do IAM.  
10.3. A matrícula dos candidatos aprovados no PPGSP Acadêmico, observado o item 9, deverá acontecer 
no período de matrícula subsequente ao da divulgação da aprovação da sua candidatura. 
10.4. Caso a matrícula não seja realizada, após esse prazo, a aprovação para ingresso no Mestrado ou 
no Doutorado em fluxo contínuo perde sua validade, devendo o(a) candidato(a) realizar outra candidatura 
se assim desejar. 
 
 
11. Disposições Gerais 

• Não será permitida o acesso de candidato na sala de aula virtual após o início da prova ou do 
horário delimitado para defesa do anteprojeto; 

• Orienta-se os candidatos para entrar na sala de aula virtual pelo menos 10 minutos antes de cada 
avaliação; 

• As provas deverão ser respondidas em documento Word e enviadas eletronicamente.  

• Os resultados só serão válidos para as provas de seleção a que se refere o presente Edital; 

• Após aprovação, para integralização curricular, o(a) discente deverá cumprir o Regulamento do 
Programa.  

• É de responsabilidade do(a) candidato(a) o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica do site do IAM 
www.cpqam.fiocruz.br, aba Ensino, e no SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link inscrições – Saúde 
Pública IAM. 

 
CASOS OMISSOS SERÃO DIRIMIDOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO INSTITUIDA 
PELO COLEGIADO DE DOCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 
SAÚDE PÚBLICA – MODALIDADE ACADÊMICO - DO IAM.  
 
Recife, 04 de março de 2021 
 
Prof.ª Drª Islândia Maria Carvalho de Sousa 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública do IAM/FIOCRUZ 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I – DOUTORADO - CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRICULO  

ANEXO II – DOUTORADO - FORMULÁRIO PARA ENTREGA E PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE 

TÍTULOS  

 

ANEXO III – MESTRADO - CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRICULO 

ANEXO IV – MESTRADO - FORMULÁRIO PARA ENTREGA E PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE 

TÍTULOS  

 

ANEXO V – MESTRADO - TEMÁRIO PARA PROVA ESPECÍFICA NO CAMPO DA SÁUDE PÚBLICA  

 

ANEXO VI – MESTRADO - BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA PROVA ESPECÍFICA 

 

ANEXO VII – DOUTORADO/MESTRADO - PEDIDO DE RECURSO 

 
ANEXO VIII - DOUTORADO/MESTRADO - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE 

IMAGEM E SOM DE VOZ PARA FINS EDUCACIONAIS E DE PESQUISA  
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ANEXO I 
Curso: Doutorado Acadêmico em Saúde Púbica – Turma FC 2021 

 
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRICULO 

 

ITEM 
Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima 

1. Formação acadêmica 
   

1.1 Curso de Atualização (carga horária mínima de 30 horas) 1,0 2,0 

1.2 Curso de Aperfeiçoamento (carga horária mínima de 180 horas) 1,5 4,5 

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 2,0 

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 

1.7 Curso de Mestrado em Saúde Pública/Coletiva 15,0 15,0 

1.8 Curso de Mestrado em outras áreas 10,0 10,0 

1.9     Conclusão de todos os créditos obrigatórios e estar cursando o segundo ano do Mestrado    
em Saúde Pública/Saúde Coletiva 

5,0 5,0 

1.10   Conclusão de todos os créditos obrigatórios e estar cursando o segundo ano do Mestrado em 
outras áreas 

2,0 2,0 

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 e/ou B5 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 e B5: 

1,0  
 

35,0 

2.2 
Autoria ou organização de livro aceito ou publicado 
OBS: quando aceito, apresentar documento de comprovação do Conselho Editorial 

Com ISBN 
e Conselho 

Editorial: 
8,0 

 
Com ISBN 

e sem 
Conselho 
Editorial: 

3,0 
 

16,0 

2.3 
Autoria de capítulo de livro aceito ou publicado 
OBS: quando aceito, apresentar documento de comprovação do Conselho Editorial 

Com ISBN 
e Conselho 

Editorial: 
3,0 

 
Com ISBN 

e sem 
Conselho 
Editorial: 

1,0 
 

15,0 

2.4 Resumo de trabalho publicado em anais de congresso como 1º autor 1,0 3,0 

Total (máximo) 
  

40,0 
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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 8,0 

3.8 Coordenação de Programa de Pós-Graduação 2,0 2,0 

3.9  Coordenação de Curso de Pós-Graduação 2,0 2,0 

3.10 Coordenação de Disciplina de graduação/pós-graduação 2,0 2,0 

3.11  Outras experiências profissionais na área da saúde pública (mínimo de 2 anos) 1,0 2,0 

3.12 Participação em banca examinadora para defesa de monografia de pós-graduação 1,0 4,0 

3.13 Participação em mesa redonda de congresso 1,0 2,0 

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

3.15 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.: O candidato ao Doutorado Acadêmico em Saúde Pública que somou pontos por ter concluído os 
créditos obrigatórios do Mestrado em Saúde Pública/Saúde Coletiva só terá sua matrícula deferida no 
Doutorado após a defesa da dissertação do Mestrado. 
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ANEXO II 
Curso: Doutorado Acadêmico em Saúde Púbica – Turma FC 2021 

 
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   

   

1.7 Curso de Mestrado em Saúde Pública/Coletiva   

   

1.8 Curso de Mestrado em outras áreas   

   

1.9 Conclusão de todos os créditos obrigatórios e estar cursando o segundo ano do Mestrado em Saúde 
Pública/Saúde Coletiva. 

  

   

1.10 Conclusão de todos os créditos obrigatórios e estar cursando o segundo ano do Mestrado em outras áreas    

   

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 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   
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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)   

   

   

   

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 Coordenação de Programa de Pós-Graduação    

   

3.9 Coordenação de Curso de Pós-Graduação   

   

3.10 Coordenação de Disciplina de graduação/pós-graduação   

   

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

   

   

3.12. Participação em banca examinadora para defesa de monografia de pós-graduação   

    
  

   

   

3.13 Participação em mesa redonda de congresso   

   

   

3.14 Conferência/palestra proferida em seminário nacional ou internacional   

   

   

3.15 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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ANEXO III 
Curso: Mestrado Acadêmico em Saúde Púbica – Turma 2021 

 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRÍCULO 
        

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

OBS: Artigos QUALIS B4 e/ou B5 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 e B5: 

1,0  

 

30,0 

2.2 Autoria ou organização de livro aceito ou publicado 
OBS: quando aceito, apresentar documento de comprovação do Conselho Editorial 

Com ISBN 
e 

Conselho 
Editorial: 

8,0 
 

Com ISBN 
e sem 

Conselho 
Editorial: 

3,0 
 

16,0 

2.3 Autoria de capítulo de livro aceito ou publicado 
OBS: quando aceito, apresentar documento de comprovação do Conselho Editorial 

Com ISBN 
e 

Conselho 
Editorial: 

3,0 
 

Com ISBN 
e sem 

Conselho 
Editorial: 

1,0 
 

15,0 

2.4 Resumo de trabalho publicado em anais de congresso 1,0 3,0 
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2.5  Trabalho apresentado em congresso   1,0 3,0 
Total (máximo) 30,0 

3. Atividades didáticas, experiência profissional e atividades administrativas 

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 

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

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

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

Total (máximo) 20,0 

4. Outros   

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

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

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

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

4.5 Prêmio de natureza acadêmica 2,5 5,0 

4.6 Aprovação em concurso público  2,5 5,0 

4.7. 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) 15,0 

TOTAL GERAL (MÁXIMO) 100,00 
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ANEXO IV 
Curso: Mestrado Acadêmico em Saúde Púbica – Turma  FC 2021 

 
FORMULÁRIO PARA ENTREGA E PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE TÍTULOS 

 
1. Os documentos comprobatórios deverão ser enviados ao currículo apresentado. 
2. Respeitar a continuidade da numeração dos documentos, obedecendo a ordem do Anexo V (utilize 
quantas folhas forem necessárias). 
Inscrição Nº ____________________ 
                                                                           

 
ITEM 

 
Pontuação 

Candidato 

Pontuação 

Banca 

1. Formação acadêmica 

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

1.1   

1.1   

1.1   

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

  

1.2   

1.2   

1.2   

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

1.3   

1.3   

1.3   

1.3   

1.3   

1.3   

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

1.4   

1.4   

1.4   

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

1.5   

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

1.6   

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

  

1.7   

1.8  Curso de Residência em Saúde Pública/Saúde Coletiva   

1.8   

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

1.9   

Total   

2. Produção técnico-científica (nos últimos 5 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 e/ou B5 só poderão ser creditados na pontuação máxima de 4,0 
(4 artigos). Utilizar linhas suplementares se preciso. 

  

2.1   

2.1   

2.1   
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2.2  Autoria ou organização de livro aceito ou publicado 
OBS: quando aceito, apresentar documento de comprovação do Conselho Editorial 

  

2.2   

2.2   

2.2   

2.3  Autoria de capítulo de livro aceito ou publicado 
OBS: quando aceito, apresentar documento de comprovação do Conselho Editorial 

  

2.3   

2.3   

2.3   

2.4 Resumo de trabalho publicado em anais de congresso    

2.4   

2.4    

2.4   

2.5  Trabalho apresentado em congresso     

2.5   

2.5   

2.5   

Total    

3. Atividades didáticas  

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

3.1   

3.1   

3.1   

3.1   

3.1   

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

3.2   

3.2   

3.2   

3.2   

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

  

3.3   

3.3   

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

3.4   

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

3.5   

3.5   

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

3.6   

3.7  Gerência de setor (mínimo de 1 ano)   

3.7   

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

3.8   

Total    

4. Outros   

4.1 Participação em banca examinadora para defesa de monografia de graduação    

4.1   

4.1   

4.1   

4.1   

4.2 Participação em mesa redonda de congresso   

4.2   

4.2   
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4.3 Conferência/palestra proferida em seminário internacional   

4.3   

4.4 Conferência/palestra proferida em seminário nacional   

4.4   

4.4   

4.5 Prêmio de natureza acadêmica   

4.5   

4.5   

4.6 Aprovação em concurso público    

4.6   

4.6   

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

  

4.7    

4.7   

Total    

TOTAL GERAL    
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ANEXO V 

 

Mestrado Acadêmico em Saúde Pública 
 

 
 
TEMÁRIO PARA PROVA ESPECÍFICA NO CAMPO DA SÁUDE PÚBLICA  
 
1. O campo da saúde coletiva: evolução histórica e aspectos contemporâneos.  

2. Transição epidemiológica e perfil sócio demográfico e epidemiológico da população brasileira: 
panorama sanitário nacional e regional.  

3. Determinantes sociais da saúde.  

4. Modelos de Atenção e vigilância em Saúde no Brasil.  

5. Indicadores de Saúde.  

6. Estudos epidemiológicos: métodos e aplicações.  

7. Políticas de Saúde, e gestão da Saúde no Brasil.  

8. Funções gestoras públicas e governança no SUS.  

9. Saúde coletiva, território e conflitos ambientais.  

10. Saúde, ambiente e trabalho.  
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ANEXO VI 

Mestrado Acadêmico em Saúde Pública 

 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:  

LIVROS:  

ALMEIDA FILHO, NAOMAR; BARRETO, MAURÍCIO: Epidemiologia & Saúde. Fundamentos, Métodos, Aplicações. 

Guanabara Koogan, 2011  

ROTHMAN, KENNETH; GREENLAND, SANDRES; TIMOTHY, L. LASH: Epidemiologia Moderna. Artmed, 2011  

PAIM, J: O que é SUS? Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2011  

BROUSSELLE A, CHAMPAGNE F, CONTANDRIOPOULOS AP, HARTZ Z, organizadores. Avaliação: conceitos e 
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ANEXO VII 
 
 

PEDIDO DE RECURSO 
 

 
Nome do candidato: _______________________________________________________________ 

Inscrição Nº________________________ 

Curso:  (  ) Mestrado       (  ) Doutorado 
 
Área de concentração escolhida:   
[   ]   Epidemiologia e Controle de Agravos à Saúde 
[   ]   Saúde, Ambiente e Trabalho 
 
Etapa da seleção a qual se refere o pleito: 
[  ]   Prova de Inglês   
[  ]   Prova Escrita 
[  ]   Análise de Currículo    
 
JUSTIFICATIVA: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
Recife, _______/________/________ 
 
Assinatura: _________________________________________ 
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ANEXO VIII 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA ACADÊMICO 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM DE VOZ PARA FINS 

EDUCACIONAIS E DE PESQUISA  

  

 

Eu, ________________________________________________________ candidato(a) na Chamada de 

Seleção Pública FC 2021 para o curso de ( ) Mestrado Acadêmico e/ou ( ) Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Pública, inscrição nº __________________________ tenho ciência e autorizo a 

gravação e utilização da minha imagem e/ou som de voz, como parte dos requisitos obrigatórios para 

etapas do processo de seleção desta Chamada de Seleção Pública.   

Tenho ciência de que não haverá divulgação da minha imagem nem som de voz por qualquer meio de 

comunicação, seja ele televisão, rádio ou internet, exceto nas atividades vinculadas ao processo seletivo 

explicitado acima. Tenho ciência também de que a guarda e demais procedimentos de segurança com 

relação às imagens e sons de voz são de responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Pública. Deste modo, declaro que tenho ciência, concordo e autorizo o uso nos termos acima descritos, 

da minha imagem e/ou som de voz.   

Este documento ficará sob guarda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública/Fiocruz, disponível 

para consulta.   

  

  

Recife, ____ de ______________de ______.   

 

 

______________________________________________________________   

Assinatura do(a) candidato(a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


