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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 
 

PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE DOUTORADO ACADÊMICO – TURMA 2023 
 
 

ERRATA II 

 
 

 

ONDE SE LÊ: 
 
 

7.2  Instruções para o preparo e submissão da documentação: 

Ao acessar a Plataforma Moodle o(a) candidato(a) deverá anexar a documentação, conforme aba 

referente a sua Área de Concentração, obedecendo o conteúdo estabelecido em cada pasta: 

a. Documentos exigidos para inscrição (Edital item 7.1 – a, b, e, f, g); 

b. Análise de títulos (Edital item 7.1 – c, d); 

c. Termo de autorização e declaração de veracidade (Edital item 7.1 – j, k); e 

d. Anteprojeto de Tese (Edital item 7.1 – h). 

 

Atenção: 

a. Todos os documentos para a inscrição devem ser DIGITALIZADOS e salvos em extensão PDF. 
Os Anexos não devem exceder o limite total de 10 megabytes. Em caso de necessidade de 
ultrapassar o limite mencionado, o(a) candidato(a) deverá postar mais de um arquivo, tendo 
a devida cautela de demonstrar de forma clara e evidente a associação e ordenamento lógico 
dos documentos apresentados; 

b. Os arquivos anexados devem ser identificados pelo nome do documento e do(a) 
candidato(a); 

c. Para fins de pontuação na análise de currículo só serão pontuados os documentos 
devidamente identificados de acordo com o formulário (Anexo VI). 

d. Os documentos comprobatórios referentes a análise de títulos devem estar enumerados de 
acordo com a sequência apresentada no Anexo V e recomenda-se que sejam apresentados 
em um único arquivo PDF, podendo, se necessário, gerar mais de 1 (um) arquivo PDF contanto 
que cada um não exceda o limite total especificado. O formulário (Anexo VI) deverá constar 
no início do arquivo como primeira página. 

Observação: Para fins de pontuação na análise de currículo só serão pontuados os documentos 
devidamente identificados de acordo com o formulário (Anexo VI) 

 
São de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) as informações e a documentação por ele 
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas, complementadas ou substituídas, em 
nenhuma hipótese ou a qualquer título. 

 
A inscrição só será homologada, isto é, aceita e confirmada, após a conferência da documentação. 
Inscrição com documentação incompleta não será aceita. 
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LEIA-SE: 
 
 

7.2 Instruções para o preparo e submissão da documentação: 

Ao acessar a Plataforma Moodle o(a) candidato(a) deverá anexar a documentação, conforme aba 

referente a sua Área de Concentração, obedecendo o conteúdo estabelecido em cada pasta: 

a. Documentos exigidos para inscrição (Edital item 7.1 – a, b, e, f, g); 

b. Análise de títulos (Edital item 7.1 – c, d); 

c. Termo de autorização e declaração de veracidade (Edital item 7.1 – j, k);  

d. Anteprojeto de Tese e Carta de Apresentação (Edital item 7.1 – h, i);  

e. Comprovação de dispensa Prova de Inglês (Edital item 10.1). 

 

Atenção: 

a. Todos os documentos para a inscrição devem ser DIGITALIZADOS e salvos em extensão PDF. 
Os Anexos não devem exceder o limite total de 10 megabytes. Em caso de necessidade de 
ultrapassar o limite mencionado, o(a) candidato(a) deverá postar mais de um arquivo, tendo a 
devida cautela de demonstrar de forma clara e evidente a associação e ordenamento lógico 
dos documentos apresentados; 
 

b. Os arquivos anexados devem ser identificados pelo nome do documento e do(a) candidato(a); 
 

c. Para fins de pontuação na análise de currículo só serão pontuados os documentos 
devidamente identificados de acordo com o formulário (Anexo VI); 
 

d. Os documentos comprobatórios referentes a análise de títulos devem estar enumerados de 
acordo com a sequência apresentada no Anexo V e recomenda-se que sejam apresentados 
em um único arquivo PDF, podendo, se necessário, gerar mais de 1 (um) arquivo PDF 
contanto que cada um não exceda o limite total especificado. O formulário (Anexo VI) deverá 
constar no início do arquivo como primeira página. 

Observação: Para fins de pontuação na análise de currículo só serão pontuados os documentos 
devidamente identificados de acordo com o formulário (Anexo VI) 

 
São de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) as informações e a documentação por ele 
fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas, complementadas ou substituídas, em 
nenhuma hipótese ou a qualquer título. 

 
A inscrição só será homologada, isto é, aceita e confirmada, após a conferência da documentação. 
Inscrição com documentação incompleta não será aceita. 
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ONDE SE LÊ: 
 
 
10.1 Etapa I 
 
Prova de inglês, de caráter eliminatório.  
Baseada na compreensão de textos. 
Nota mínima 6,0 (seis) 
Dia: 03/10/2022 Horário: 9h às 12h 
Valor ponderal 1 (um) na composição da nota final. 
 
A Prova de Inglês será elaborada e corrigida por instituição com experiência na área, conforme previsto na 
"Chamada Pública para Seleção de Empresas interessadas em realização da Prova de Língua Inglesa em 
Processos Seletivos para os Cursos de Mestrado e Doutorado", 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 junto à instituição responsável pela sua elaboração e aplicação. 
 
As informações relativas à inscrição na prova de inglês, pagamento de taxas, local de realização da prova, 
divulgação de resultados, recursos, divulgação do resultado final dessa etapa e demais questões relacionadas 
à prova de inglês serão informadas no site do IAM/Fiocruz, no endereço eletrônico www.cpqam.fiocruz.br, na 
aba Ensino/Editais e na plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Seleção – Saúde Pública IAM, até o dia 
anterior ao início da realização das inscrições para essa etapa. 
 
A aplicação da prova de inglês ocorrerá nas dependências da instituição especializada na área. 
 
Os candidatos somente terão acesso ao local da prova portando documento oficial de identificação com 
fotografia, obedecendo aos horários estabelecidos pela instituição que aplicará a prova; 
 
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, à exceção do computador ou 
laptop utilizado para a realização da prova); 
 
Estará dispensado da prova o(a) candidato(a) que, no ato da inscrição:  
 
Apresentar cópia 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. 
 
Apresentar comprovação de que tenha sido aprovado na prova de Inglês da seleção do IAM para mestrado 
acadêmico ou doutorado acadêmico, realizado nos últimos três processos seletivos (2019, 2020 e 2021). 
  
O resultado da prova de inglês será divulgado na data prevista no cronograma (Item 12) da presente chamada, 
a partir das 16h, no site na aba Ensino/Editais e na plataforma SIGA) link Seleção – Saúde Pública IAM. 
 
Os prazos para recurso e resultado do recurso da prova de inglês também estão previstos no cronograma (Item 
12) da presente chamada. 
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LEIA-SE: 
 

 
10.1 Etapa I 
 
Prova de Inglês, de caráter eliminatório e classificatório.  
Baseada na compreensão de textos. 
Nota mínima 6,0 (seis) 
Dia: 03/10/2022 Horário: 9h às 12h 
Valor ponderal 1 (um) na composição da nota final. 
 
A Prova de Inglês será elaborada e corrigida por instituição com experiência na área, conforme previsto na 
"Chamada Pública para Seleção de Empresas interessadas em realização da Prova de Língua Inglesa em 
Processos Seletivos para os Cursos de Mestrado e Doutorado", 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 junto à instituição responsável pela sua elaboração e aplicação. 
 
As informações relativas à inscrição na prova de inglês, pagamento de taxas, local de realização da prova, 
divulgação de resultados, recursos, divulgação do resultado final dessa etapa e demais questões relacionadas 
à prova de inglês serão informadas no site do IAM/Fiocruz, no endereço eletrônico www.cpqam.fiocruz.br, na 
aba Ensino/Editais e na plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Seleção – Saúde Pública IAM, até o dia 
anterior ao início da realização das inscrições para essa etapa. 
 
A aplicação da prova de inglês ocorrerá nas dependências da instituição especializada na área. 
 
Os candidatos somente terão acesso ao local da prova portando documento oficial de identificação com 
fotografia, obedecendo aos horários estabelecidos pela instituição que aplicará a prova; 
 
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, à exceção do computador ou 
laptop utilizado para a realização da prova); 
 
Estará dispensado da prova o(a) candidato(a) que, no ato da inscrição:  
 
Apresentar cópia 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. 
 
Apresentar comprovação de que tenha sido aprovado na prova de Inglês da seleção do IAM para mestrado 
acadêmico ou doutorado acadêmico do Programa de Saúde Pública, realizado nos últimos três processos 
seletivos (2020, 2021 e 2022). 
 
Observação: A comprovação de dispensa da Prova de Inglês deverá ser anexada na pasta “Comprovação 

de dispensa Prova de Inglês” conforme alínea “e” do item 7.2 
  
O resultado da prova de inglês será divulgado na data prevista no cronograma (Item 12) da presente chamada, 
a partir das 16h, no site na aba Ensino/Editais e na plataforma SIGA) link Seleção – Saúde Pública IAM. 
 
Os prazos para recurso e resultado do recurso da prova de inglês também estão previstos no cronograma (Item 
12) da presente chamada. 


