Ministério da Saúde
FIOCRUZ
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto Aggeu Magalhães

Curso Mestrado Acadêmico em Saúde Pública
CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO – TURMA 2020
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública torna pública, na página do Instituto Aggeu
Magalhães, através do endereço eletrônico www.cpqam.fiocruz.br, a Chamada Pública de Seleção para o curso de
Mestrado Acadêmico em Saúde Pública.
Coordenação:
Profª. Drª. Tereza Maciel Lyra
1. Objetivo do Curso
Formar mestres em Saúde Pública capacitados para desenvolver atividades de docência, pesquisa e prestação de
serviços em saúde pública, articuladamente com o planejamento e gestão dos serviços em saúde.
2. Clientela
Profissionais de nível superior da área de saúde e afins.
3. Número de Vagas
Total de 20 (vinte) vagas, distribuídas por Área Temática:
SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO ............................................... 06 vagas
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE AGRAVOS À SAÚDE ......... 07 vagas
POLÍTICAS DE SAÚDE .................................................................. 07 vagas
4. Ações Afirmativas (vagas por cotas)
Duas vagas, do total de vagas oferecidas, serão destinadas a candidatos que se declararem Pessoa com
Deficiência, ou que se autodeclararem negros (pretos e pardos) ou indígenas. As demais vagas serão de livre
concorrência.
Em conformidade com a Portaria Normativa Nº 13, de 11 de maio de 2016 do Ministério da Educação, que dispõe
sobre a indução de Ações Afirmativas na Pós-Graduação, os candidatos que optarem pelas vagas destinadas às
ações afirmativas (pessoas com deficiência, negros -pretos e pardos- ou indígenas) deverão preencher o formulário
próprio (Anexos II e III).
Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no Artigo 4º do
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Para concorrer a uma das vagas reservadas às Pessoas com Deficiência, o candidato deverá, no ato da inscrição,
apresentar toda a documentação necessária ao processo seletivo e também: a) declarar-se Pessoa com
Deficiência, preenchendo o formulário próprio (Anexo II); b) apresentar cópia simples do CPF e o Laudo Médico
(original ou cópia autenticada), emitido nos últimos 03 (três) meses, por médico especialista na deficiência
apresentada, atestando a espécie e o grau, ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).
O candidato com deficiência que necessitar de condições especiais para a realização da prova (ledor, prova
ampliada, auxílio para transcrição ou sala de mais fácil acesso), excluindo-se atendimento fora do local de
realização da prova, deverá fazer esta solicitação no ato da inscrição, preenchendo formulário próprio (Anexo II),
indicando claramente quais os recursos especiais necessários, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º do Decreto
nº 3.298/1999 e suas alterações. A omissão desta solicitação implicará na participação nas mesmas condições
dispensadas aos demais candidatos.
O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos) ou indígenas
deverá, no ato da inscrição, apresentar toda a documentação necessária ao processo seletivo e se autodeclarar
preto, pardo ou indígena, conforme o quesito “cor ou raça” utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE, preenchendo o formulário próprio (Anexo III).
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Os candidatos que se autodeclararem indígenas deverão apresentar cópia do Registro Administrativo de
Nascimento de Indígenas (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por
liderança local.
As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer
falsidade. Se for constatada falsidade na declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo
de outras sanções legais cabíveis.
Os candidatos que se declararem como pessoas com deficiência e os autodeclarados negros (pretos e pardos) ou
indígenas concorrerão em igualdade de condições com os demais candidatos 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. Os candidatos 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 da classificação e preenchimento de vagas ao final.
Os cotistas (negros, indígenas e pessoas com deficiência) concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e
às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.
O preenchimento das vagas será realizado de acordo com a aprovação e classificação dos candidatos considerando
três aspectos: 1) se o candidato que se autodeclara negro, indígena ou portador de deficiência for aprovado dentro
do número de vagas oferecido para ampla concorrência, ele não se classifica pelo número de vagas destinadas aos
cotistas; 2) em caso de desistência de cotista aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo cotista
posteriormente classificado; 3) se as vagas reservadas para os candidatos cotistas (negros, indígenas e portadores
de deficiência) não forem preenchidas, serão revertidas para a livre concorrência.
4. Áreas de Concentração/Linhas de Pesquisa
Epidemiologia e Controle de Agravos à Saúde:
• A saúde das populações: Condições de vida, determinação social e vulnerabilidades em saúde.
• Métodos e técnicas em epidemiologia aplicada à vigilância e controle de doenças transmissíveis.
• Epidemiologia, vigilância e controle de doenças crônicas não transmissíveis.
• Violência e Saúde.
• Métodos e técnicas para diagnóstico, monitoramento e intervenção aplicados ao controle de endemias.
Políticas de Saúde:
• Políticas, funções gestoras, sistemas de saúde e suas organizações.
• Avaliação de sistemas, programas e serviços de atenção e vigilância da saúde.
• Informação em saúde.
Saúde, Ambiente e Trabalho
• Relação saúde, ambiente e trabalho nos territórios.
• Vulnerabilidades e iniquidades sociais na relação saúde, ambiente, trabalho.
5. Bolsa de Estudo
Não está assegurada bolsa para os alunos do Mestrado Acadêmico. As possíveis bolsas serão concedidas de
acordo com critérios de classificação definidos pelos órgãos de fomento e pela Comissão de Bolsa do Programa,
instituída pelo Colegiado de Docentes do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Pública do IAM. O
candidato estrangeiro deve ter bolsa assegurada em seu país de origem. O IAM/FIOCRUZ não dispõe de
hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou países.
6. Regime e Duração
Regime de tempo integral, com duração mínima de 12 meses e máxima de 24 meses.
7. Inscrições
Início: 23/09/2019
Término: 04/10/2019
As inscrições serão efetuadas no site da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link inscrições - Saúde Pública
IAM. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da Plataforma. Este
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formulário, depois de preenchido, deverá ser impresso e entregue diretamente ou via correios, juntamente com os
documentos exigidos, listados abaixo, à Secretaria Acadêmica do IAM, no horário das 09:00 às 11:00 e 14:00 às
16:00h de segunda a sexta-feira. A escolha do orientador do projeto de dissertação será deliberada pela CPG, em
conformidade com a linha de pesquisa de aderência do projeto e da disponibilidade de orientações por parte dos
docentes, após o processo de matrícula dos candidatos classificados.
ATENÇÃO: O formulário eletrônico devidamente impresso, juntamente com a documentação descrita no item 08
desta Chamada Pública, deverão ser entregues na Secretaria Acadêmica, ou encaminhada via correios, em
envelope LACRADO com a “Etiqueta de inscrição à seleção de Mestrado Acadêmico” (Anexo I) colada em uma
das faces do envelope.
São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele fornecidas para
a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título,
razão pela qual somente será aceito o “primeiro” envelope entregue no ato da inscrição.
A inscrição só será homologada, isto é, aceita e confirmada, após a conferência da documentação. Inscrição com
documentação incompleta não será aceita. A relação nominal das inscrições homologadas será divulgada no SIGA
(link inscrição), conforme cronograma.
8. Documentação para Inscrição
a) Formulário eletrônico devidamente impresso.
b) Currículo Lattes (CNPq) atualizado e impresso.
c) Curriculum Vitae (modelo Anexo IV – com fotocópia dos documentos comprobatórios).
A elaboração do Curriculum Vitae deverá corresponder exatamente ao modelo proposto e na ordem
apresentada no Anexo V correspondente aos itens dos CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E
CURRÍCULO, 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 candidato.
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 candidato 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 (ou comprovação documental de conclusão do curso de
graduação). No caso de o candidato 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 (inscrição condicionada). No caso de diploma estrangeiro, o documento deverá ser revalidado
por universidade pública que tenha curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os
acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação (Art. 48 da LDB);
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 com vínculo
empregatício, garantindo que, caso seja selecionado, poderá frequentar o Mestrado, durante os 24
(vinte e quatro) meses.
h) Anteprojeto de dissertação (formato exigido - Anexo VIII);
i) Carta do candidato (uma lauda) à Comissão de Seleção justificando a vinculação do seu anteprojeto a
uma linha de pesquisa do programa e a pertinência do tema ao campo da Saúde Pública.
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Observações: O candidato inscrito condicionalmente perderá o direito à vaga se na data da matrícula não tiver
concluído o Curso de Graduação.
O candidato que encaminhar a documentação exigida via correios, deverá fazê-lo com postagem até o último dia de
inscrição. A documentação será recebida pelo Programa até 03 (três) dias úteis do último dia de inscrição, não se
responsabilizando o Programa por atrasos ocorridos na entrega postal.
Endereço para envio de documentação
Fundação Oswaldo Cruz
Instituto Aggeu Magalhães
Secretaria Acadêmica
Av. Moraes Rego, s/n Campus da UFPE – Cidade Universitária
Recife-PE - CEP: 50.740-465
9. Seleção de Alunos
Etapa I
a) Prova de Inglês
Prova de inglês, baseada na compreensão de textos; de caráter eliminatório.
Nota mínima 6,0 (seis)
Dia: 21/10/2019
Horário: 9h às 12h
•

A Prova de Inglês será elaborada e corrigida pela instituição ABA Global Education, sendo de
responsabilidade exclusiva do candidato o contato com a instituição e o custeio da Prova. A inscrição na
prova realizar-se-á diretamente pelos candidatos na unidade da ABA no bairro de Aflitos (Av. Rosa e Silva,
1510 - 81.3427.8820/8821/8822). O pagamento deverá ser feito pelos candidatos no ato da inscrição para
a prova de inglês. O período das inscrições será de 14 a 16 de outubro de 2019, podendo ser
realizadas de duas formas possíveis:
ONLINE: Através do site www.estudenaaba.com/testes – o candidato deve selecionar ―Testes de Inglês
para Programas de Pós-Graduação no Brasil‖, preencher o formulário online e fazer o pagamento via
PagSeguro, por boleto bancário ou cartão de crédito. Após a confirmação de pagamento, o candidato
receberá confirmação de inscrição por e-mail;
PRESENCIALMENTE: Na secretaria da ABA Aflitos (Av. Rosa e Silva, 1510) das 9h às 12h30 e das 14h
às 18h, de segunda a sexta-feira – apenas em dinheiro ou cheque.

•

Esta Etapa ocorrerá nas dependências da instituição ABA Global Education, no endereço acima
especificado.

•

Os candidatos somente terão acesso ao local da prova portando documento oficial de identificação com
fotografia, obedecendo ao horário estabelecido (entrada em sala onde será aplicada a prova até às 9h);

•

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 candidato que, no ato da inscrição:
•

•

Apresentar 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 cinco
anos
Tenha sido aprovado na prova de inglês das últimas seleções do IAM, nos últimos três anos (2016, 2017,
2018). Nesse caso o candidato deverá apresentar comprovação.
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Resultado da prova de inglês: dia 25/10/2019 a partir das 16h, divulgado na plataforma Siga, no site do IAM e
afixado no quadro de aviso do 3º andar – Espaço Acadêmico - IAM.
Prazo para recurso da prova de inglês: 29/10/2019
Resultado do recurso da prova de inglês: 30/10/2019
Etapa II
Prova de Conhecimento Específico
Prova de conhecimento específico do Campo da Saúde Pública, de caráter eliminatório e classificatório.
Nota mínima 6,0 (seis) – valor ponderal 5 (cinco) na composição da nota final.
Dia: 22/10/2019
Horário: das 9h às 12h.
•
•

Os candidatos somente terão acesso ao local da prova portando documento oficial de identificação com
fotografia, obedecendo ao horário estabelecido (entrada em sala onde será aplicada a prova até às 9h);
Não será permitido o uso de qualquer recurso eletrônico (todos os celulares e aparelhos eletrônicos
deverão ser desligados).

Nesta etapa serão eliminados os candidatos que não atingirem até a 40ª colocação na classificação, considerando a
ordem decrescente das notas. No caso de empate na última posição, todos os candidatos empatados passarão para
a etapa seguinte.
Resultado da Prova de Conhecimento: dia 01/11/2019, a partir das 16h divulgado na plataforma Siga, no site do
IAM e afixado no quadro de aviso do 3º andar – Espaço Acadêmico - IAM.
Somente os candidatos considerados aptos na prova de inglês terão a prova de conhecimento específico
corrigida.
Prazo para recurso da prova de conhecimento específico: 04/11/2019
Resultado do recurso da prova de conhecimento específico: 05/11/2019
Etapa III
Arguição sobre perfil acadêmico do candidato; de caráter classificatório.
Valor ponderal 5,0 (cinco), assim distribuídos:
Anteprojeto: Peso 02 (dois)
Currículo (conforme especificações anteriores), peso 01 (um)
Arguição: Peso 02 (dois)
Dias 19 a 21/11/2019 em horário a ser divulgado no dia 14/11/2019 na plataforma Siga, no site do IAM e afixado no
quadro de aviso do 3º andar – Espaço Acadêmico - IAM.
Obs.: As Etapas II e III ocorrerão nas dependências do IAM/Fiocruz.
Resultado Final com lista dos classificados
Dia 25/11/2019, a partir das 16h horas, divulgado na plataforma Siga, no site do IAM e afixado no quadro de aviso
do 3º andar – Espaço Acadêmico - IAM.
Prazo para recurso do resultado final até 26/11/2019
Resultado do recurso final 27/11/2019, a partir das 16h, divulgado na plataforma Siga, no site do IAM e afixado no
quadro de aviso do 3º andar – Espaço Acadêmico - IAM.
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Só serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média final mínima 6,0 (seis). Estes serão
classificados em ordem decrescente em função da média final obtida e do número de vagas ofertadas.
A classificação final dos candidatos, por área de concentração, contendo a nota final, será divulgada em
ordem decrescente.
Na hipótese de igualdade de pontos na última colocação, para fins de classificação, terá preferência,
sucessivamente, o candidato:
a) com maior nota da prova escrita;
b) com maior nota no currículo;
c) com maior idade.
Será desclassificado o candidato que:
•
•
•
•

Não comparecer a qualquer uma das etapas do processo seletivo ou chegar fora do horário
estabelecido (entrada em sala onde será aplicada a prova, até às 9h);
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.

Recurso
Será permitido recurso em qualquer etapa da seleção, desde que solicitado através de formulário específico (Anexo
XI), entregue na Secretaria Acadêmica/IAM, dentro dos prazos estabelecidos nesta chamada pública. O retorno do
julgamento será dado pela Comissão de Seleção e Admissão também dentro dos prazos estabelecidos.
11. Matrícula
No período de 10 a 12/02/2020, no horário de 9h às 11h e 14h às 16h, na Secretaria Acadêmica do IAM munido da
documentação abaixo relacionada.
•
•
•
•
•
•

Ficha de Matrícula, fornecida pela Secretaria Acadêmica, preenchida e assinada;
01 fotografia 3x4;
Cópia do documento de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino.
Cópia do Título de Eleitor com comprovante de quitação da última eleição (dos dois turnos, se for o caso).
Apresentação dos documentos originais citados no item 08 (“e” e “f”) dessa Chamada Pública, para
autenticação dos mesmos por funcionário da Secretaria Acadêmica;
Apresentação da Declaração de Conclusão de Curso de Graduação para o candidato que realizou o
processo de seleção estando com a graduação em andamento.

Divulgação da lista de remanejamento, se houver: 13/02/2020
Matrícula de Remanejamento, se houver: 14/02/2020
Obs.: O candidato classificado que deixar de efetuar matrícula, no período estabelecido, será considerado
desistente.
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12. Calendário
Publicação de Aviso de Chamada Pública
Inscrições

15/09/2019

Em jornal de grande circulação

23/09 a 04/10/2019

Via plataforma SIGA (on-line)

Divulgação das inscrições homologadas

11/10/2019

Prova de Inglês

21/10/2019

A partir das 16h (plataforma SIGA, no site do IAM e afixado
no quadro de aviso do 3º andar - Espaço Acadêmico/IAM )
Via internet: www.estudenaaba.com/testes ou nas
dependências da ABA Global Education, Av. Rosa e Silva,
1510 – Aflitos – Recife/PE
Nas dependências da ABA Global Education, das 9h às 12h

Período de inscrição na Prova de Inglês

14 a 16/10/2019

Prova de Conhecimento Específico

22/10/2019

Nas dependências do IAM das 9h às 12h

Resultado da prova de inglês

25/10/2019

Prazo para recurso da prova de inglês

29/10/2019

A partir das 16h (plataforma SIGA, no site do IAM e afixado
no quadro de aviso do 3º andar - Espaço Acadêmico/IAM )
Entregue na Secretaria Acadêmica do IAM até as 16h

Resultado do recurso da prova de inglês

30/10/2019

Resultado da Prova de Conhecimento
Específico
Recurso da Prova de Conhecimento
Específico
Resultado do recurso da Prova de
Conhecimento Específico
Análise de Currículo
(trabalho interno da banca examinadora)
Análise de Anteprojeto
(trabalho interno da banca examinadora)
Defesa oral do anteprojeto

01/11/2019
04/11/2019
05/11/2019
05 a 14/11/2019

A partir das 16h (plataforma SIGA, no site do IAM e afixado
no quadro de aviso do 3º andar - Espaço Acadêmico/IAM )
Nas dependências do IAM

05 a 14/11/2019

Nas dependências do IAM

19 a 21/11/2019

Nas dependências do IAM/FIOCRUZ-PE em horário a ser
divulgado no dia 14/11/2019 na plataforma Siga, no site do
IAM e afixado no quadro de aviso do 3º andar – Espaço
Acadêmico - IAM
A partir das 16h (plataforma SIGA, no site do IAM e afixado
no quadro de aviso do 3º andar - Espaço Acadêmico/IAM )
Entregue na Secretaria Acadêmica do IAM até as 16h

Resultado final

25/11/2019

Prazo para recurso do resultado final

26/11/2019

Divulgação do recurso do resultado final

27/11/2019

Matrícula

A partir das 16h (plataforma SIGA, no site do IAM e afixado
no quadro de aviso do 3º andar - Espaço Acadêmico/IAM )
A partir das 16h (plataforma SIGA, no site do IAM e afixado
no quadro de aviso do 3º andar - Espaço Acadêmico/IAM )
Entregue na Secretaria Acadêmica do IAM até as 16h

10 a 12/02/2020

Divulgação da lista de Remanejamento

13/02/2020

Matrícula de Remanejamento

14/02/2020

Início das aulas

Março/2020

A partir das 16h (plataforma SIGA, no site do IAM e afixado
no quadro de aviso do 3º andar - Espaço Acadêmico/IAM)
9h às 11h e 14h às 16h na Secretaria Acadêmica do IAM
Plataforma SIGA, no site do IAM e afixado no quadro de
aviso do 3º andar - Espaço Acadêmico/IAM
9h às 11h e 14h às 16h na Secretaria Acadêmica do IAM
Nas dependências do IAM em data e horário a ser
divulgado.

Os documentos dos candidatos não classificados ficarão à disposição dos mesmos na Secretaria Acadêmica por 90
(noventa) dias, podendo ser retirados após a publicação do resultado final da seleção. Após este período serão
inutilizados.
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CASOS OMISSOS SERÃO DIRIMIDOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO INSTITUIDA PELO
COLEGIADO DE DOCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO IAM/FIOCRUZ
Recife, 16 de setembro de 2019.
Prof. Dr. Antônio da Cruz Gouveia Mendes
Coordenador da Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Pública do IAM/FIOCRUZ
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ANEXO I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
ETIQUETA DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DO MESTRADO ACADÊMICO – 2020
Nome completo, em letras de forma e sem abreviaturas:
E-mail :

Telefone para contato:

Área de Concentração:
Linha de pesquisa:
Realizará prova de inglês:
( ) Sim ( ) Não
Declaro estar ciente que assumo total responsabilidade pela documentação entregue em
ENVELOPE LACRADO e que a incorreção na documentação entregue implicará na NÃO
HOMOLOGAÇÃO da inscrição.
Data:
Assinatura do candidato:

--------------------------------------------------------------------(cortar aqui)
RECIBO DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DO MESTRADO ACADÊMICO - 2020
Nome completo, em letras de forma e sem abreviaturas:
Área de Concentração:
Linha de pesquisa:
Recebi o ENVELOPE LACRADO correspondente à inscrição para a seleção de Mestrado
Acadêmico do candidato acima identificado.
Data:
Assinatura do funcionário:
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ANEXO II
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
FORMULÁRIO - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

1 - Nome do requerente: _______________________________________________________________________
2 - Data de nascimento: _____/_____/________
3 – Identidade: _______________________________________________________________________________
4 - Órgão Expedidor: __________________________________________________________________________
5 - CPF: _____________________________________________________________________________________
Precisa de atendimento diferenciado durante a realização da prova? SIM ( ) NÃO ( )
Se você respondeu SIM a pergunta anterior, quais as condições diferenciadas de que necessita para a realização
da prova?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
DECLARO que desejo me inscrever para concorrer às vagas destinadas às ações afirmativas - Pessoas com
Deficiência, nos termos estabelecidos no processo de seleção para ingresso no Mestrado Acadêmico do Programa
de Pós-Graduação em Saúde Pública. Declaro, ainda, que as informações prestadas nesta declaração são de
minha inteira responsabilidade, estando ciente de que, em caso de falsidade ideológica ou a não comprovação da
deficiência, ficarei sujeito ao desligamento do curso e às sanções prescritas na legislação em vigor.
Anexo a esta declaração o Laudo Médico, assinado e com o CRM do médico especialista, emitido, no máximo, nos
últimos 03 (três) meses (a contar da data de publicação desta Chamada Pública), atestando a espécie e o grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
(CID-10).
DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas destinadas às ações afirmativas,
nos documentos e listas publicadas durante o processo seletivo.
Recife, ______de_______________ de ______.
________________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
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ANEXO III
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
FORMULÁRIO AUTODECLARAÇÃO
1 - Nome do requerente: ______________________________________________________________________
2 - Data de nascimento: _____/_____/________
3 – Identidade: ______________________________________________________________________________
4 - Órgão Expedidor: __________________________________________________________________________
5 - CPF: ____________________________________________________________________________________
DECLARO que sou cidadão(ã) afrodescendente ou indígena descendente, nos termos da legislação em vigor,
identificando-me como ( ) preto ( ) pardo ou ( ) indígena e desejo me inscrever para concorrer às vagas destinadas
às ações afirmativas, nos termos estabelecidos no processo de seleção para ingresso no Mestrado Acadêmico do
Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública. Declaro, ainda, que as informações prestadas nesta
autodeclaração são de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que, em caso de falsidade ideológica,
ficarei sujeito ao desligamento do curso e às sanções prescritas na legislação em vigor.
DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas destinadas à ações afirmativas,
nos documentos e listas publicadas durante o processo seletivo.
Recife, ____de________________ de_________.

________________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
No caso de indígena, deve acompanhar este formulário a seguinte documentação: cópia do Registro Administrativo
de Nascimento de Indígena (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por
liderança local.

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

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto Aggeu Magalhães

ANEXO IV
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO CURRICULUM VITAE
Todos os documentos comprobatórios deverão ser anexados exclusivamente (só e somente só) o(s)
documento(s) correspondente ao item avaliado, com numeração do item e do documento comprobatório na
ordem apresentada para elaboração do currículo

IDENTIFICAÇÃO
NOME:
CURSO DE GRADUAÇÃO:
ANO DE GRADUAÇÃO:
CURRÍCULO PARA ANÁLISE E PONTUAÇÃO
1. Formação acadêmica
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

PIBIC/Projetos de extensão/PET (mínimo de 1 ano)
Monitoria em curso de graduação / Iniciação Científica não PIBIC/ Estágio em pesquisa (mínimo 1 ano)
Treinamento não curricular após a graduação (mínimo 160h)
Curso de Atualização (carga horária mínima de 30 horas)
Curso de Aperfeiçoamento (carga horária mínima de 180 horas)
Curso de Especialização em saúde pública/saúde coletiva (carga horária mínima de 360 horas)
Curso de Especialização em áreas afins da saúde pública/coletiva (carga horária mínima de 360 horas)
Curso de Residência em saúde pública/coletiva
Curso de Residência em área afim de saúde pública/coletiva

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
2.5 Trabalho apresentado em congresso
3. Atividades didáticas e experiência profissional e atividades administrativas
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 6 meses)
3.6 Gerência de sistemas e serviços (mínimo de 01 anos)
3.7 Gerência de Setor (mínimo 01 ano)
3.8 Coordenação, supervisão ou assessoria de projeto/programa governamental (mínimo de 01 anos)
4. Outros
4.1 Participação em banca examinadora para defesa de monografia de graduação
4.2 Participação em mesa redonda de congresso
4.3 Conferência/palestra proferida em seminário internacional
4.4 Conferência/palestra proferida em seminário nacional
4.5 Prêmio de natureza acadêmica
4.6 Aprovação em concurso público
4.7 Participação de entidades estudantis tais como DA, DCE, Associações, e entidades de controle social, etc.
(mínimo de 1 ano)
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

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto Aggeu Magalhães

ANEXO V
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRÍCULO
Curso: Mestrado Acadêmico em Saúde Púbica – Turma 2020
ITEM
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 /Coletiva (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 (máximo)
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).

Pontuação Pontuação
Unitária
Máxima
5,0
2,0

15,0
6,0

1,0
3,0
8,0
15,0
10,0

6,0
9,0
8,0
15,0
10,0

20,0
15,0

20,0
15,0
35,0

Qualis
A1 e A2:
8,0

30,0

B1 e B2:
6,0
B3: 4,0
B4 e B5:
1,0

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

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

2.4
Resumo de trabalho publicado em anais de congresso
2.5 Trabalho apresentado em congresso
Total (máximo)

16,0

1,0

1,0
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3. Atividades didáticas, experiência profissional e atividades administrativas
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)
3.6 Gerência de sistemas e serviços (mínimo de 1 ano)
3.7 Gerência de setor (mínimo de 1 ano)
3.8 Coordenação, supervisão ou assessoria de projeto/programa governamental (mínimo de 1 ano)
Total (máximo)
4. Outros
4.1 Participação em banca examinadora para defesa de monografia de graduação
4.2 Participação em mesa redonda de congresso
4.3 Conferência/palestra proferida em seminário internacional
4.4 Conferência/palestra proferida em seminário nacional
4.5 Prêmio de natureza acadêmica
4.6 Aprovação em concurso público
4.7. Participação de entidades estudantis tais como DA, DCE, Associações, e entidades de controle
social, etc. (mínimo de 1 ano)
Total (máximo)
TOTAL GERAL (MÁXIMO)

2,0
3,0
5,0

10,0
12,0
10,0

2,0
3,0
5,0
3,0
5,0

2,0
6,0
5,0
3,0
5,0
20,0

1,0
2,0
2,5
2,0
2,5
2,5
2,5

4,0
4,0
5,0
4,0
5,0
5,0
5,0
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ANEXO VI
FORMULÁRIO PARA ENTREGA E PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE TÍTULOS
1. Os documentos comprobatórios deverão estar anexados 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

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
2.2 Autoria ou organização de livro aceito ou publicado

OBS: quando aceito, apresentar documento de comprovação do Conselho Editorial
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

Pontuação
Banca

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto Aggeu Magalhães

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
4.3 Conferência/palestra proferida em seminário internacional
4.3
4.4 Conferência/palestra proferida em seminário nacional
4.4
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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 VII
MODELO DE CARTA DE LIBERAÇÃO
(CANDIDATO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO)
em papel timbrado da instituição de origem
Local e data.
AO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM SAÚDE PÚBLICA DO IAM/FIOCRUZ
Prezados Senhores,
Informamos que a instituição ___________________________________, através do departamento
___________________________________________, concorda e aceita liberar
_____________________________________________,

o(a) funcionário(a)

caso seja selecionado(a), para frequentar o

curso de Mestrado Acadêmico em Saúde Pública, oferecido por esta instituição, durante os 24 (vinte e
quatro) meses.
Atenciosamente,

_____________________________________________
Carimbo e assinatura do dirigente do órgão de lotação
ou seu substituto por delegação
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ANEXO VIII
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE DISSERTAÇÃO

Identificação
• Candidato
Área de Concentração/Linha de Pesquisa
•

Título do anteprojeto

•

Introdução

•

Justificativa:

•

Objetivos - Geral e Específicos

•

Metodologia

•

Viabilidade

•

Cronograma de execução

•
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ANEXO IX
Mestrado Acadêmico em Saúde Pública – Turma 2020
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 X
Mestrado Acadêmico em Saúde Pública – Turma 2020
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 métodos. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2011;
ARTIGOS E TEXTOS:
CEBES: Políticas sociais e austeridade fiscal. Como as políticas sociais são afetadas pelo austericídio
da agenda neoliberal no Brasil e no mundo, rio de Janeiro, 2018. Disponível em
http://cebes.org.br/categoria-documento/textos-para-debate/
MARQUES, ROSA MARIA. Notas exploratórias sobre as razões do subfinanciamento estrutural
do sus. planejamento e políticas públicas | ppp | n. 49 | jul./dez.
2017http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/950/442
CRUZ PRATES, J: As ameaças do tempo presente aos direitos conquistados: uma morte
anunciada. Textos & Contextos, Porto Alegre, v 15 (2), 225-233, 2016. Disponível em
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/26234/15288
MACHADO, C. V.; lima, l.d.; BAPTISTA, T.W.F: Políticas de saúde no Brasil em tempos
contraditórios: caminhos e tropeços na construção de um sistema universal. Cad. Saúde Pública,
35, Sup. 2, 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2017001405006&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
PAIM, Jairnilson Silva et al. Sistema Único de Saúde: 30 anos de luta!. Ciênc. saúde coletiva, Rio de
Janeiro,
v.
23, n.
6, p.
1704,
jun.
2018.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232018000601704&lng=pt&nrm=iso>.
SANTOS, Nelson Rodrigues dos. SUS 30 anos: o início, a caminhada e o rumo. Ciênc. saúde coletiva,
Rio de Janeiro,
v. 23, n. 6, p. 1729-1736,
jun.
2018.
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232018000601729&lng=pt&nrm=iso>.
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SANTOS, Nelson Rodrigues dos: Política pública de saúde: qual o rumo? CEBES (Texto – Versão final)
disponível em http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2013/10/Sus_politica.pdf
SOUZA, Maria de Fátima Marinho de et al. Transição da saúde e da doença no Brasil e nas Unidades
Federadas durante os 30 anos do Sistema Único de Saúde. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v.
23, n.
6, p.
1737-1750,
jun.
2018.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232018000601737&lng=pt&nrm=iso>.
Ciênc. saúde coletiva vol.22 no.5 Rio de Janeiro maio 2017 (Política pública, democracia e saúde);
BREILH, J. La determinación social de la salud como herramienta de transformación hacia una nueva
salud pública (salud colectiva). Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2013; 31(supl 1): S13-S27.
PORTO, MFS, ROCHA, DF, & FINAMORE, R. Saúde coletiva, território e conflitos ambientais: bases para
um enfoque socioambiental crítico. Ciência & Saúde Coletiva, 19(10), 4071-4080, 2014.
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ANEXO XI
Seleção Mestrado Acadêmico – Turma 2020
PEDIDO DE RECURSO
Nome do candidato:
Inscrição Nº________________________
Área de concentração escolhida:
[ ] Epidemiologia e Controle de Agravos à Saúde
[ ] Políticas de Saúde
[ ] Saúde, Ambiente e Trabalho
Etapa da seleção a qual se refere o pleito:
[ ] Prova de Inglês
[ ] Prova de Conhecimento Específico
[ ] Arguição sobre perfil acadêmico do candidato/Anteprojeto/Curriculum
JUSTIFICATIVA:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________
Recife, _______/________/________
Assinatura: _________________________________________
Página ___________ de ____________
------------------------------------------------------------INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Seleção para o Mestrado Acadêmico – Turma 2020
COMPROVANTE DE ENTREGA DE RECURSO
O candidato______________________________________________________________________________,
inscrição _______________________________ entregou recurso contra nota da
[ ] Prova de inglês [ ] Prova Conhecimento Específico
[ ] Arguição sobre perfil acadêmico do candidato/Anteprojeto/Curriculum
Recife, _____/_______/______
Recebido por: ______________________Rubrica: __________________________________
Funcionário da SEAC
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