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ONDE SE LÊ: 
 

7.1. Documentação para Inscrição 
A documentação exigida para inscrição deverá ser encaminhada para a Plataforma Moodle, após o recebimento 
de e-mail EAD@cpqam.fiocruz.br de confirmação do acesso. 
 

a) Formulário eletrônico devidamente preenchido na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br). 
b) Currículo Lattes (CNPq) atualizado. 
c) Curriculum Vitae (modelo Anexo III – com documentos comprobatórios). 

A elaboração do Curriculum Vitae deverá corresponder exatamente ao modelo proposto e na ordem 
apresentada no Anexo III correspondente aos itens dos CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E 
CURRÍCULO Anexo IV, 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 V). Os documentos comprobatórios deverão 
estar anexados ao currículo. Os critérios para análise de títulos e CV estão expressos no Anexo IV desta 
chamada pública. O candidato deverá preencher o formulário específico (Anexo V) fazendo uma auto pontuação, 
a qual será avaliada pela Comissão de Seleção e Admissão. 

e) Cópia do Diploma do curso de graduação. 
f) Cópia do Diploma (ou declaração de conclusão de curso) do curso de mestrado, quando houver. No caso de 

diploma estrangeiro, o documento deverá ser revalidado por universidade pública que tenha curso de pós-
graduação, reconhecido e avaliado, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior (Art. 
48 da LDB); 

g) 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). 

h) Carta de liberação (Anexo VI) da instituição de origem, em caso de candidato com vínculo empregatício, 
garantindo que, caso seja selecionado, poderá frequentar o Mestrado Acadêmico, durante os 48 (quarenta e 
oito) meses; 

i) Carta de Apresentação- deve ser escrita em letra tipo Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5 
e margens 2,5, papel A4, em até no máximo 3 páginas, enfatizando os seguintes pontos: i) identificação do(a) 
candidato(a): nome, formação; ii) trajetória acadêmica e profissional na saúde pública; iii) motivos de ordem 
profissional e intelectual para fazer a pós-graduação na Fiocruz Pernambuco na área e linha indicada, 
identificando um problema de sua área de atuação que desejaria estudar. A carta deve ser clara, demonstrar a 
capacidade de articulação de ideias e de síntese do candidato e explicitar o interesse por esta chamada. Poderá 
ser apresentada em português, ou espanhol. 

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

 

mailto:EAD@cpqam.fiocruz.br
http://www.sigass.fiocruz.br/


 

2/2 
Av. Professor Moraes Rego, s/n – Cidade Universitária - Campus da UFPE - Recife - PE - CEP: 50.740-465 

Telefones: (81) 2101.2500 / 2101.2600   
www.cpqam.fiocruz.br 

 

Ministério da Saúde 
 
FIOCRUZ 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
Instituto Aggeu Magalhães 

LEIA-SE: 
 

7.1. Documentação para Inscrição 
A documentação exigida para inscrição deverá ser encaminhada para a Plataforma Moodle, após o recebimento 
de e-mail EAD@cpqam.fiocruz.br de confirmação do acesso. 
 

a) Formulário eletrônico devidamente preenchido na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br). 
b) Currículo Lattes (CNPq) atualizado. 
c) Curriculum Vitae (modelo Anexo III – com documentos comprobatórios). 

A elaboração do Curriculum Vitae deverá corresponder exatamente ao modelo proposto e na ordem 
apresentada no Anexo III correspondente aos itens dos CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E 
CURRÍCULO Anexo IV, 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 V). Os documentos comprobatórios deverão 
estar anexados ao currículo. Os critérios para análise de títulos e CV estão expressos no Anexo IV desta 
chamada pública. O candidato deverá preencher o formulário específico (Anexo V) 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 (colação de grau). 

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 VI) da instituição de origem, em caso de candidato com vínculo empregatício, 
garantindo que, caso seja selecionado, poderá frequentar o Mestrado Acadêmico, durante os 48 (quarenta e 
oito) meses; 

h) Carta de Apresentação- deve ser escrita em letra tipo Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5 
e margens 2,5, papel A4, em até no máximo 3 páginas, enfatizando os seguintes pontos: i) identificação do(a) 
candidato(a): nome, formação; ii) trajetória acadêmica e profissional na saúde pública; iii) motivos de ordem 
profissional e intelectual para fazer a pós-graduação na Fiocruz Pernambuco na área e linha indicada, 
identificando um problema de sua área de atuação que desejaria estudar. A carta deve ser clara, demonstrar a 
capacidade de articulação de ideias e de síntese do candidato e explicitar o interesse por esta chamada. Poderá 
ser apresentada em português, ou espanhol. 

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

 
 
 

Recife, 01 de abril de 2021. 
 
 
 
 

Comissão de Seleção e Admissão: 
Drª Aline do Monte Gurgel (Presidente) 
Drª Ana Claudia Figueiró 
Drª Islândia Maria Carvalho de Sousa 
Drª Paulette Cavalcanti de Albuquerque (Suplente) 
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