Mestrado Acadêmico em Saúde Pública
CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO - Turma 2021
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública (Acadêmico) 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 do Programa
Prof.ª Drª Islândia Maria Carvalho de Sousa
1. Objetivo do Curso
O Mestrado Acadêmico em Saúde Pública tem por objetivo a formação de pesquisadores com habilidades para
docência para o ensino superior e conduzir pesquisas em áreas específicas.
2. Clientela
Profissionais de nível superior da área de saúde e afins.
3. Número de Vagas
Total de 20 (vinte) vagas, distribuídas por Área de Concentração:
SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO ................................................................................................................. 7 vagas
Linhas de Pesquisa:
- Relação saúde, ambiente e trabalho nos territórios.
- Vulnerabilidades e iniquidades sociais na relação saúde, ambiente, trabalho.
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE AGRAVOS À SAÚDE .......................................................................... 7 vagas
Linhas de Pesquisa:
- 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.
POLÍTICAS DE SAÚDE ................................................................................................................................... 6 vagas
Linha de Pesquisa:
- Políticas, funções gestoras, sistemas de saúde e suas organizações.
- Avaliação de sistemas, programas e serviços de atenção e vigilância da saúde.
- Informação em saúde.
As vagas não preenchidas por uma área de concentração poderão ser remanejadas, após análise da Comissão de
Seleção e Admissão, respeitando os critérios de aprovação exigidos pela Chamada Pública de Seleção para o curso
de Mestrado Acadêmico em Saúde Pública.
A lista com os docentes que abrirão vagas para orientação na Turma 2021 estará publicada no site do IAM
(www.cpqam.fiocruz.br) e na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) Inscrição, no link Programa/Unidade » Saúde
Pública – IAM, no período das inscrições.
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4. Ações Afirmativas (vagas por cotas)
Quatro 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, o Decreto n° 8.932, de 14 de dezembro de 2016 e pelo
Decreto Presidencial de 03 de janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial da União, de 04 de janeiro de 2017, 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 I e II).
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 I); 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 (neste caso remota), deverá fazer esta solicitação no ato da inscrição, preenchendo formulário
próprio (Anexo I), 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 II).
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: i) 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; ii) em caso de desistência de cotista aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo cotista
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posteriormente classificado; iii) se as vagas reservadas para os candidatos cotistas (negros, indígenas e portadores
de deficiência) não forem preenchidas, serão revertidas para a livre concorrência.
A Validação da Autodeclaração Étnico-racial será de responsabilidade da Comissão de Heteroidentificação do IAM
(Portaria nº 15 de 05 de março de 2021), composta segundo os termos da Portaria Normativa nº 04, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 06 de Abril de 2018, cabendo à mesma a validação ou não dos
candidatos no certame.
A Comissão de Heteroidentificação utilizará o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelos(as)
candidatos(as) a serem validados(as).
A autodeclaração do candidato negro (preto e pardo) que optou por concorrer às vagas reservadas às ações
afirmativas desta Chamada goza da presunção relativa de veracidade, sem prejuízo do disposto. A autodeclaração
do candidato será confirmada mediante procedimento de Heteroidentificação racial.
A Heteroidentificação racial não se compõe em uma etapa do processo seletivo, sendo, tão somente, destinada à
confirmação, ou não, de uma informação prestada por ocasião da inscrição do candidato.
O procedimento de Heteroidentificação racial ocorrerá por meio de uma entrevista de verificação da Condição de
Preto ou Pardo que será realizada pela Comissão de Heteroidentificação. Considerando a pandemia de Covid-19, a
validação da autodeclaração étnico-racial será realizada, inicialmente de maneira não-presencial, sendo respeitados
os procedimentos de avaliação descritos na Portaria Normativa nº 4, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, de 06 de abril de 2018.
Caso seja necessário, por decisão da comissão de Heteroidentificação, os candidatos também poderão passar por
avaliação telepresencial/videoconferência ou até mesmo presencial.
Os(As) candidatos(as) que se submeterem aos procedimentos de validação da autodeclaração étnico-racial deverão
seguir os procedimentos deste edital, SEM fazer uso de: maquiagem, óculos (escuros ou de grau), acessórios na
cabeça (boné, chapéu, lenço, burca, gorro, qualquer outro objeto sobre a cabeça, acessórios ou roupas
(estampadas) que impossibilitem a verificação fenotípica, prejudicando a identificação do/a candidato/a).
O procedimento de Heteroidentificação racial será realizado antes da homologação do resultado final, no dia, local e
horários constantes no Cronograma da Seleção.
A avaliação da Comissão de Heteroidentificação quanto à condição de negro considerará os seguintes aspectos: i)
A auto declaração assinada pelo candidato (Anexo II) quanto à condição de negro (preto ou pardo); e ii) O fenótipo
do candidato verificado pelos componentes da Comissão.
O resultado da decisão da Comissão de Heteroidentificação será divulgado no período descrito no cronograma
desta Chamada.
Os candidatos não aprovados pela Comissão de Heteroidentificação racial concorrerão a vagas por ampla
concorrência.
O candidato poderá interpor recurso, uma única vez, e será avaliado por até 5 (cinco) membros da Comissão de
Heteroidentificação racial, que não tenham participado da primeira avaliação.
O candidato que não participar do procedimento de Heteroidentificação racial será automaticamente considerado
concorrente a vagas por ampla concorrência.
O resultado do recurso será publicado na data prevista no Cronograma da Seleção desta Chamada Pública. Não
caberá recurso do recurso.
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5. Bolsa de Estudo / Hospedagem
Não está assegurada bolsa aos 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 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: 30/04/2021

Término: 08/04/2021

As inscrições serão efetuadas na Plataforma SIGA, com o acesso pelo navegador Internet Explorer, 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 – Programa de Pós-Graduação em
Saúde Pública – Mestrado. Na sequência, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e salvar em PDF.
O candidato deverá indicar o nome do orientador pretendido, com vaga disponível para 2021. Não serão
aceitas inscrições de candidatos que indicarem orientadores não credenciados para orientação em 2021.
A inscrição pode ser efetivada a qualquer momento, dentro do prazo de validade deste edital, que compreende o
período de 30 de março de 2021 até 08 de abril de 2021. Após o fim do período de inscrição, a Coordenação do
PPGSP terá um prazo até 12 de abril para julgamento, deliberação e divulgação da aprovação ou não de cada
candidatura. É responsabilidade do candidato acompanhar no site do IAM a data de agendamento das etapas do
processo seletivo.
Atenção: O formulário eletrônico de inscrição deverá ser enviado no formato PDF para endereço eletrônico
inscricaoppgsp.iam@fiocruz.br.
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.
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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)
7.2. Instruções para o preparo e submissão da documentação:
- Após receber as instruções da EAD/IAM por e-mail o candidato deverá acessar o Moodle e postar a
documentação até às 12h00 (hora de Brasília) do dia 11/04/2021. Documentos enviados após o prazo
estabelecido, não serão aceitos para avaliação pela Comissão de Seleção
- Obrigatoriamente, no campo assunto da postagem, deverão constar única e exclusivamente as seguintes palavras:
Inscrição Mestrado PPGSP e o nome e sobrenome do candidato
Exemplo: INSCRIÇÃO MESTRADO PPGSP – MARIA SOUZA
- 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
candidato 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 entre as mensagens eletrônicas.
Exemplo:
INSCRIÇÃO MESTRADO PPGSP - MARIA SOUZA– parte 1 de 2
INSCRIÇÃO MESTRADO PPGSP - MARIA SOUZA– parte 2 de 2
- Os arquivos enviados devem ser identificados pelo nome do arquivo e do candidato. O candidato deverá utilizar a
lista de documentos exigidos na inscrição, item 7.1, para controle exclusivo do candidato.
- Para o envio do arquivo o candidato deverá seguir a seguinte ordenação de arquivos:
Exemplo:
i) ARQUIVO 1-DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO- MARIA SOUZA.PDF
ii) ARQUIVO 2- Análise de títulos MARIA SOUZA. PDF com os devidos documentos comprobatórios. Todos os
documentos comprobatórios devem estar enumerados de acordo com a sequência apresentada no anexo V para
Mestrado.
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Observação: Para os documentos comprobatórios referentes a análise de títulos 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 de 10 megabytes. O formulário deverá constar no início do arquivo como primeira
página em todos os arquivos
Exemplos:
Análise de títulos MARIA SOUZA– parte 1 de 2
Análise de títulos PPGSP - MARIA SOUZA– parte 2 de 2
iii) ARQUIVO 3- Termo de autorização MARIA SOUZA.PDF
- 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 Secretaria Acadêmica
e extemporâneas.
Observação: Para fins de pontuação na análise de currículo só serão pontuados os documentos devidamente
identificados de acordo com o formulário (Anexo V)
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, 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. 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.
8. Homologação das inscrições
A homologação compreenderá a conferência dos documentos requeridos para inscrição (sem análise do
mérito), pela Comissão de Seleção, conforme definido no item 7 desta Chamada Pública.
Do resultado dessa conferência, será elaborada lista nominal dos candidatos em ordem alfabética,
sinalizando ao lado de cada nome a palavra HOMOLOGADA para inscrições deferidas e NÃO HOMOLOGADA para
as inscrições indeferidas e a opção por vaga. Sendo HOMOLOGADA a inscrição, o candidato estará apto a seguir
no processo seletivo. Em contrário, o candidato estará eliminado do processo.
A NÃO HOMOLOGAÇÃO da inscrição recebida pela Comissão de Seleção decorrerá de pronto, da
ocorrência mínima de: a) não envio de quaisquer dos documentos exigidos para inscrição, conforme disposto nesta
chamada pública; i)documentos ilegíveis; ii)currículo Lattes que não esteja disponível na Plataforma Lattes; iii)
arquivo com extensão diferente de PDF (ex: doc, docx, jpeg e outras).
A avaliação da pertinência/validade dos documentos comprobatórios do currículo Lattes, para efeito de
pontuação, só ocorrerá na terceira etapa do processo seletivo, conforme definido nesta Chamada Pública.
9. Seleção de Candidatos
Em razão da pandemia de Covid-19, todas as etapas desta seleção acontecerão de forma remota.
As provas de conhecimentos específicos, de inglês, e a avaliação oral serão realizadas utilizando a plataforma
Zoom Cloud Meetings com o apoio da plataforma de ensino da instituição (Moodle). Os links de acesso a Plataforma
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para todas as etapas do processo de seleção serão divulgados antecipadamente na Plataforma Moodle, sendo de
responsabilidade do candidato o acesso a Plataforma para conferência do link. Os resultados das etapas também
serão divulgados no site da instituição e Sigas.
Aplicação das provas
O candidato deverá manter a câmera ligada ininterruptamente para permitir o monitoramento por parte da
banca durante cada etapa de avaliação.
Os links de acesso a Plataforma para todas as etapas do processo de seleção serão divulgados
antecipadamente na Plataforma Moodle, sendo de responsabilidade do candidato o acesso a Plataforma para
conferência do link. Todas as provas serão avaliadas minuciosamente para a detecção de fraudes como plágio
utilizando softwares e outros recursos. O candidato que cometer fraude em qualquer etapa do processo seletivo
será eliminado do certame.
É responsabilidade do candidato acompanhar no site do IAM e plataforma Sigass a data de agendamento
das provas de conhecimentos específicos, de inglês, e a avaliação oral.
Após a conclusão das provas de escrita sobre temas da Saúde Pública e de inglês, o candidato deverá
confirmar com a Comissão que a prova foi recebida e só então se desconectar da sala de aula virtual.
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 do PPGSP (Anexo VIII);
Recomenda-se ao candidato conectar-se à rede da sala virtual com pelo menos 15 (quinze) minutos de
antecedência da hora marcada. Após o início da prova não será permitida a entrada na sala ou envio dos links para
a realização das provas.
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.
10. Etapas da Seleção
Todas as etapas seguirão o calendário dessa Chamada Pública com as seguintes ponderações.
A nota final será composta da seguinte maneira para o Mestrado
NF= (Etapa I X 2) + (Etapa II X 1) +(Etapa III – Currículo/Carta X 3) +(Etapa IV X 4)/4 =
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Etapa I
Prova de conhecimento específico da área, de caráter classificatório e eliminatório.
Prova de conhecimento específico da área pretendida, conforme a bibliografia recomendada no anexo IX.
Valor ponderal 2 (dois) na composição da nota final.
A prova terá atribuição de nota de 0 a 10 e para que o candidato possa seguir para a próxima etapa, deverá atingir a
nota mínima 6,0 (seis).
Nesta etapa serão eliminados os candidatos que não atingirem a 30ª colocação na classificação, considerando a
ordem decrescente das notas (correspondente ao dobro do número de vagas ofertadas na presente Chamada
Pública). No caso de empate na última posição, todos os candidatos empatados passarão para a etapa seguinte.
Na condição de APROVADO, o candidato estará apto a seguir no processo seletivo. Em contrário, receberá a
menção NÃO APROVADO e estará automaticamente eliminado do processo, não participando das etapas
seguintes.
Etapa II
Prova de inglês, de caráter classificatório.
Baseada na compreensão de textos.
Valor ponderal 1 (um) na composição da nota final.
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 Paperbased 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 processos seletivos (2017, 2018 e 2019).
Etapa III - Valor ponderal 3 (três) na composição da nota final
- Análise de Currículo de caráter classificatório (trabalho interno da Comissão de Seleção)
- Análise da Carta de apresentação de caráter classificatório, (trabalho interno da Comissão de Seleção)
Este procedimento avaliará o grau de coerência entre o conteúdo da carta de intenção frente aos objetivos gerais do
curso.
Na avaliação da Carta de apresentação serão considerados minimamente: Capacidade de expressão escrita
(incluindo ordenamento lógico dos argumentos, coesão argumentativa, precisão conceitual, clareza e fluência, bem
como adequação a norma culta do português escrito); congruência da carta com a linha de pesquisa do programa
apontada pelo candidato.
Nesta etapa serão classificados os candidatos que atingirem a 40ª classificação, em ordem decrescente das notas.
No caso de empate na última posição, todos os candidatos empatados passarão para a etapa seguinte.
Etapa IV
Avaliação oral
Valor ponderal 3 (três) na composição da nota final.
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Esta etapa versará principalmente sobre a trajetória e intenção ao ingressar no mestrado do candidato,
observando a carta de apresentação. Nesta prova o candidato receberá uma pontuação compreendida entre 0 a 10,
inclusive. A nota mínima de aprovação será 5,0 (cinco), e candidato com nota inferior a este valor receberá a
menção NÃO APROVADO estará eliminado do processo seletivo.
Procedimento de heteroidentificação (entrevista de verificação da condição de preto ou pardo)
O procedimento de heteroidentificação racial ocorrerá por meio de uma entrevista de verificação da Condição de
Preto ou Pardo que será realizada pela Comissão de Heteroidentificação.
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 Seleção – Saúde Pública IAM.
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 de conhecimentos;
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;
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
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
VII), enviado para o endereço eletrônico: 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.
11. Matrícula
Os
candidatos
classificados
no
certame
deverãoenviar
para
o
endereço
eletrônico:
inscricaospacad.iam@fiocruz.br, no período de 24 a 26/05/2021, a documentação exigida Devido a pandemia e
restrições de distanciamento não será possível ser realizada pela secretaria a conferência conforme Lei nº 13.726,
de 8 de outubro de 2018):
a) Ficha de Matrícula, fornecida pela Secretaria Acadêmica preenchida e assinada;
b) Cópia do documento de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino.
c) Cópia do Título de Eleitor com comprovante de quitação da última eleição (dos dois turnos, se for o
caso).
d) Cópia do Diploma do curso de graduação (frente e verso).
e) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF;
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Observações:
1. O candidato classificado que deixar de efetuar matrícula no período estabelecido será considerado
desistente.
12. Calendário
DATA
30/03 a
08/04/2021
12/04/2021

ATIVIDADE
Lançamento do EDITAL e INSCRIÇÕES

20/04/2021

27/04/2021

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Etapa I
Mestrado – Classificatória e Eliminatória
PROVA DE INGLÊS
Etapa II
Mestrado – Classificatória
Resultado das Etapas I e II

28/04/2021

Prazo para Recurso das Etapas I e II

22/04/2021

DIVULGAÇÃO
Na plataforma SIGA e envio da documentação
conforme iten 7 dessa Chamada Pública.
A partir das 16h
Na plataforma SIGA e no site do IAM (aba
ENSINO/EDITAIS)
Das 9h às 12h.
Através da plataforma Zoom ou outra plataforma
digital.

Divulgação das inscrições homologadas

Das 9h às 12h.
Através da plataforma Zoom ou outra plataforma
digital.

Resultado do Recurso das Etapas I e II

10/05/2021

ANÁLISE
DO
CURRÍCULO
E
CARTA
APRESENTAÇÃO
Etapa III
Mestrado – Classificatória
AVALIAÇÃO ORAL
Etapa IV
Mestrado – Classificatória e Eliminatória
Resultado das Etapas III e IV

11/05/2021

Recurso das Etapas III, IV

12/05/2021

Resultado dos Recursos das Etapas III, IV

13/05/2021

Procedimento de heteroidentificação (entrevista de
verificação da condição de preto ou pardo)

17/05/2021

Resultado do procedimento de heteroidentificação

27 e

28/04/2021
03 a
07/05/2021

18/05/2021

DE

Interposição de recursos ao resultado do procedimento
de heteroidentificação

19/05/2021

Resultado do julgamento dos recursos interpostos do
procedimento de Heteroidentificação e Resultado Final

20/05/2021

Recurso do Resultado Final

21/05/2021

Resultado do Recurso do Resultado

A partir das 16h
Na plataforma SIGA e no site do IAM (aba
ENSINO/EDITAIS)
Até as 12h
Enviar
para
o
endereço
eletrônico
inscricaospacad.iam@fiocruz.br
A partir das 16h
Na plataforma SIGA e no site do IAM (aba
ENSINO/EDITAIS)
Trabalho interno da Comissão de Seleção

Em lista nominal dos candidatos com horário da
avaliação oral divulgada no dia 28/04/2021 na
plataforma Siga e no site do IAM
A partir das 16h
Na plataforma SIGA e no site do IAM (aba
ENSINO/EDITAIS)
Até as 12h
Enviar
para
o
endereço
eletrônico:
inscricaospacad.iam@fiocruz.br
A partir das 16h
Na plataforma SIGA e no site do IAM (aba
ENSINO/EDITAIS)
Em lista nominal dos candidatos com horário da
avaliação oral divulgada no dia 12/04/2021 na
plataforma Siga e no site do IAM
A partir das 16h
Na plataforma SIGA e no site do
ENSINO/EDITAIS)
Até as 12h
Enviar
para
o
endereço
inscricaospacad.iam@fiocruz.br
A partir das 16h
Na plataforma SIGA e no site do
ENSINO/EDITAIS)
Até as 12h
Enviar
para
o
endereço
inscricaospacad.iam@fiocruz.br
A partir das 16h

Av. Prof. Moraes Rego, s/n – Cidade Universitária – Campus da UFPE, Recife – PE. CEP. 50.740-465
Telefone: (81) 2101.2500 / 2101.2600. www.cpqam.fiocruz.br

IAM (aba
eletrônico:
IAM (aba
eletrônico:

24 a
26/05/2021
27/05/2021

Matrículas

28/05/2021

Matrícula de Remanecentes

01/06/2021

Início das aulas

Lista de Remanecentes

Na plataforma SIGA e no site do IAM (aba
ENSINO/EDITAIS)
Enviar a documentação exigida para o endereço
eletrônico: inscricaospacad.iam@fiocruz.br
A partir das 12h
Na plataforma SIGA e no site do IAM (aba
ENSINO/EDITAIS)
Enviar a documentação exigida para o endereço
eletrônico: inscricaospacad.iam@fiocruz.br
IAM/Fiocruz-PE

OS CASOS OMISSOS SERÃO DIRIMIDOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO INSTITUIDA PELA
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO IAM.
Recife, 30 de março de 2021.
Prof.ª Drª Islândia Maria Carvalho de Sousa
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Pública – Acadêmico
IAM/ Fiocruz
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ANEXO VI - MODELO DE CARTA DE LIBERAÇÃO
ANEXO VII - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM DE VOZ PARA FINS
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ANEXO VIII - PEDIDO DE RECURSO
ANEXO IX – BIBILIOGRAFIA SUGERIDA
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ANEXO I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA - ACADÊMICO
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 II
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.
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ANEXO III
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 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
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
3. Atividades acadêmicas e de experiências profissionais na gestão
3.1 Participação em disciplinas de graduação (mínimo de 30h ministradas p/disciplina)
3.2 Participação em disciplinas de pós-graduação (mínimo de 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.
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ANEXO IV
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRICULO
Curso: Mestrado Acadêmico em Saúde Púbica - Acadêmico – Turma 2021
ITEM

Pontuação
Unitária

Pontuação
Máxima

1,0
1,5
6,0
2,0
8,0
4,0
15,0
10,0

2,0
4,5
6,0
2,0
8,0
4,0
15,0
10,0

5,0

5,0

2,0

2,0

1. Formação acadêmica
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Curso de Atualização (carga horária mínima de 30 horas)
Curso de Aperfeiçoamento (carga horária mínima de 180 horas)
Curso de Especialização em Saúde Pública/Coletiva (carga horária mínima de 360 horas)
Curso de Especialização em outras áreas (carga horária mínima de 360 horas)
Curso de Residência em Saúde Pública/Coletiva
Curso de Residência na área da saúde
Curso de Mestrado em Saúde Pública/Coletiva
Curso de Mestrado em outras áreas
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)

35,0

2. Produção técnico-científica (nos últimos 05 anos)
Qualis
A1 e A2: 8,0
2.1

Artigo aceito ou publicado em revista indexada (JCR, Scopus, Scielo, Medline, PubMed, Lilacs, Redalyc e B1 e B2: 6,0
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).
B3: 4,0

35,0

B4 e B5: 1,0
Com ISBN e
Conselho
Editorial: 8,0
2.2

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

Com ISBN e
sem Conselho
Editorial: 3,0

16,0

Com ISBN e
Conselho
Editorial: 3,0
2.3

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

2.4
Resumo de trabalho publicado em anais de congresso como 1º autor
Total (máximo)

Com ISBN e
sem Conselho
Editorial: 1,0
1,0

15,0

3,0
40,0

3. Atividades acadêmicas e de experiências profissionais na gestão
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Participação em disciplinas de graduação (mínimo 30h ministradas p/disciplina)
Participação em disciplinas de pós-graduação (mínimo 30h ministradas p/disciplina)
Orientação de monografia de pós-graduação
Orientação/coorientação de alunos de Programa de Iniciação Científica ou Programa de Vocação Científica
(mínimo de 1 ano)
Preceptoria/tutoria de residência (mínimo de 6 meses)
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2,0
3,0
2,0

8,0
9,0
6,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Gerência de sistemas e serviços (mínimo de 1 ano)
Coordenação de programa e/ou projeto governamental (mínimo de 1 ano)
Coordenação de Programa de Pós-Graduação
Coordenação de Curso de Pós-Graduação
Coordenação de Disciplina de graduação/pós-graduação
Outras experiências profissionais na área da saúde pública (mínimo de 2 anos)
Participação em banca examinadora para defesa de monografia de pós-graduação
Participação em mesa redonda de congresso
Conferência/palestra proferida em seminário nacional ou internacional
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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2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,5

8,0
8,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
2,0
4,0
5,0
25,0

ANEXO V
FORMULÁRIO PARA ENTREGA E PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE TÍTULOS
(os documentos comprobatórios deverão estar anexados ao currículo apresentado)
ITEM

PONTUAÇÃO
(candidato)

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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PONTUAÇÃO
(Banca)

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 VI
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 – ACADÊMICO 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 VII
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 2021 para o curso de Mestrado Acadêmico 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)
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ANEXO VIII
Seleção para o Mestrado Acadêmico em Saúde Pública – Turma 2021
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 conhecimentos específicos
[ ] Prova de Inglês
[ ] Análise de Currículo e Carta de Apresentação
[ ] Avaliação oral.
[ ] Procedimento de heteroidentificação
JUSTIFICATIVA:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Recife, _______/________/________
Assinatura: _________________________________________
Página ___________ de ____________
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ANEXO IX
BIBILIOGRAFIA E DEBATES SUGERIDOS PARA ETAPA I
REFERÊNCIAS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA
Artigos:
1.
Mendes, Áquilas Nogueira. A saúde pública brasileira num universo "sem mundo": a austeridade da
Proposta de Emenda Constitucional 241/2016. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 32, n. 12, e00188916, 2016.
2.
Paim, Jairnilson Silva. Os sistemas universais de saúde e o futuro do Sistema Único de Saúde (SUS).
Saúde em Debate, v. 43, p. 15-28, 2019
3.
Pinto, Cláudia Du Bocage Santos; Miranda, Elaine Silva; CASTRO, Claudia Garcia Serpa Osorio de. O “kitCovid” e o Programa Farmácia Popular do Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, e00348020,
Dez. 2020. Disponível em: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1312/o-kit-covid-e-o-programa-farmaciapopular-do-brasil. acessos em 26 Mar: 2021. http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X0034802
4.
Santos, Ricardo Ventura, Pontes, Ana Lucia e Coimbra, Carlos E. A.Um “fato social total”: COVID-19 e
povos indígenas no Brasil. Cadernos de Saúde Pública [online]. v. 36, n. 10 [Acessado 30 Março 2021] ,
e00268220. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00268220>. ISSN 1678-4464.
https://doi.org/10.1590/0102-311X00268220.
5.
Souza, Luis Eugenio Portela Fernandes de et al. Os desafios atuais da luta pelo direito universal à saúde
no Brasil. Ciencia & Saude Coletiva, v. 24, p. 2783-2792, 2019;
6.
Oliveira, Maria Helena Barros de; Vianna, Marcos Besserman; Schütz, Gabriel Eduardo; Teles, Nair;
Ferreira, Aldo Pacheco. Direitos humanos, justiça e saúde: reflexões e possibilidades. Saúde debate vol.43
no.spe4 Rio de Janeiro 2019.
7.
Oliveira, Roberta Gondim de et al. Desigualdades raciais e a morte como horizonte: considerações sobre a
COVID-19 e o racismo estrutural. Cadernos de Saúde Pública [online]. v. 36, n. 9 [Acessado 30 Março 2021] ,
e00150120.
Disponível
em:
<https://doi.org/10.1590/0102-311X00150120>.
ISSN
1678-4464.
https://doi.org/10.1590/0102-311X00150120.
Vídeos:
1. Grandes Debates Congresso Abrasco PPGS 2021-É possível sonhar uma sociabilidade sem infâmia no Brasil
pós pandemia? Convidados: Cida Bento, Christian Dunker e Joice Berth. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=29LwVUaD20w
2. Crise econômica, coronavírus e o financiamento do SUS- Ágora Abrasco: Painel: Crise econômica, coronavírus
e o financiamento do SUS. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=F6Eo1KYgyjQ
3. Aula aberta: "Erosão orçamentário-financeira dos direitos sociais nos 32 anos de Constituição". Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=qpabbgvar_o
4.

5º webinar FSP-USP: Sistemas Universais de Saúde em tempos da COVID - 19: legados e desafios
https://www.youtube.com/watch?v=Cx-hGALvEJ4
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REFERÊNCIAS ESPECÍFICAS – ÁREA DE POLITÍCAS PÚBLICAS:
Artigos:
1. Souza, Rosa Maria Pinheiro; Costa, Patrícia Pol. Educação Permanente em Saúde na formação da Rede
Brasileira de Escolas de Saúde Pública. Saúde debate vol.43 no.spe1 Rio de Janeiro agosto 2019.
2. Oliveira, Jaime Lopes da Mota; Cohen, Simone Cynamon; Kligerman, Débora Cynamon; Cardoso, Telma
Abdalla de Oliveira; Assumpção, Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes; Barrocas, Paulo Rubens
Guimarães.Os desafios do saneamento como promoção da saúde da população brasileira. Saúde
debate vol.43 no.spe3 Rio de Janeiro dez. 2019.
3. ABRUCIO, Fernando Luiz et al. Combate à COVID-19 sob o federalismo bolsonarista: um caso de
descoordenação intergovernamental. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 54, n. 4, p. 663-677, Aug.
2020.
Available
from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003476122020000400663&lng=en&nrm=iso>.
access
on 30 Mar.
2021.
Epub Aug 28,
2020. https://doi.org/10.1590/0034-761220200354.
4. ESPERIDIAO, Monique Azevedo. Análise política em saúde: síntese das abordagens teóricometodológicas. Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 42, n. spe2, p. 341-360, Oct. 2018. Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042018000600341&lng=en&nrm=iso>.
access on 30 Mar. 2021. http://dx.doi.org/10.1590/0103-11042018s224.
Vídeos:
1.

Debate Ciência para Todos - Concomitância
https://www.youtube.com/watch?v=fsKYV3HTUtU

da

Pandemia

de

COVID.

Disponível

em

2. Debate Ciência para Todos - A saúde dos(as) trabalhadores(as) e a pandemia de COVID-19. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=rm-uddsIZxg
3.

Bate-papo sobre prática, política e ciência https://www.youtube.com/watch?v=G2IeTehLJ-E

4. Federalismo brasileiro e contrapoder na
https://www.youtube.com/watch?v=fY4tbx4V9eU

Covid-19

-

Sonia

Fleury

e

Assis

Mafort

5. AULA ABERTA IAM/FIOCRUZ - Outras economias: o que nos ensinam as resistências e as lutas antivalor.
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=fdjyTDUeQWw

REFERÊNCIAS ESPECÍFICAS – ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE AGRAVOS À SAÚDE:
Artigos:
1. Souza Maria de Fátima Marinho de, Malta Deborah Carvalho, França Elisabeth Barboza, Barreto Mauricio Lima.
Transição da saúde e da doença no Brasil e nas Unidades Federadas durante os 30 anos do Sistema Único de
Saúde. Ciênc. saúde coletiva [Internet]. 2018 June; 23(6): 1737-1750.
2. Tauil Pedro Luiz. Urbanização e ecologia do dengue. Cad. Saúde Pública [Internet]. 2001; 17(Suppl): S99-S102.
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3. Leal Maria do Carmo, Szwarcwald Celia Landmann, Almeida Paulo Vicente Bonilha, Aquino Estela Maria Leão,
Barreto Mauricio Lima, Barros Fernando et al. Saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil nos 30 anos do
Sistema Único de Saúde (SUS). Ciênc. saúde coletiva [Internet]. 2018; 23(6): 1915-1928.
4. Souza Wayner Vieira de,Martelli Celina Maria Turchi, Silva Amanda Priscila de Santana Cabral, Maia Lívia
Teixeira de Souza, Braga Maria Cynthia, Bezerra Luciana Caroline Albuquerque et al. Cem dias de COVID-19
em Pernambuco, Brasil: a epidemiologia em contexto histórico. Cad. Saúde Pública [Internet]. 2020; 36(11):
e00228220.
5. Cavalcante João Roberto, Cardoso-dos-Santos Augusto César, Bremm João Matheus, Lobo Andréa de Paula,
Macário Eduardo Marques, Oliveira Wanderson Kleber de et al. COVID-19 no Brasil: evolução da epidemia até
a semana epidemiológica 20 de 2020. Epidemiol. Serv. Saúde [Internet]. 2020; 29(4): e2020376.
Livros:
1. Almeida Filho, Naomar; Barreto, Maurício: Epidemiologia & Saúde. Fundamentos, Métodos, Aplicações.
Guanabara Koogan, 2011.
2. Rothman, Kenneth; Greenland, Sandres; Timothy, L. Lash: Epidemiologia Moderna. Artmed, 2011
Vídeos:
1. Ágora Abrasco: Painel -Atenção Primária e Vigilância Epidemiológica: estratégias na resposta. Disponível em
https://youtu.be/Ok9iy82YlK8
2. Ágora Abrasco: Colóquio: Dados e Sistemas de Informação para enfrentamento de pandemias e epidemias.
Disponível em https://youtu.be/4fdw5NiPZZo
3. Ágora Abrasco: Colóquio: Muito além do R e da média móvel: uma análise da Covid-19 no Brasil. Disponível em
https://youtu.be/ZcFoeKNtqso
REFERÊNCIAS ESPECÍFICAS – ÁREA DE SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO:
Artigos:
1.
Augusto, L. G. Da S.; Mertens, F. Abordagens ecossistêmicas em saúde, ambiente e sustentabilidade:
avanços e perspectivas. Sustentabilidade em Debate, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 16–22, 2018. DOI:
10.18472/SustDeb.v9n1.2018.29743.
2.
Breilh, Jaime. La determinación social de la salud como herramienta de transformación hacia una nueva
salud pública (salud colectiva). Rev. Fac. Nac. Salud Pública, v. 31, supl. 1, 2013.
3.
Gomez, Carlos Minayo; Vasconcellos, Luiz Carlos Fadel de; Machado, Jorge Mesquita Huet. Saúde do
trabalhador: aspectos históricos, avanços e desafios no Sistema Único de Saúde. Ciênc. saúde coletiva, Rio de
Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1963-1970, June 2018
4.
Porto, Marcelo Firpo de Souza. Crise das utopias e as quatro justiças: ecologias, epistemologias e
emancipação social para reinventar a saúde coletiva. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 24 n. 9, 2019.
5.
Rigotto, Raquel Maria; Augosto, Lia Giraldo Silva Saúde e ambiente no Brasil: desenvolvimento, território e
iniquidade social. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, supl. 4, p. S475-S485, 2007.
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Livros:
1. Gurgel, Aline Monte; Búrigo, Andre C; Friedrich, Karen; Augusto, Lia Giraldo Silva (Orgs.). Agrotóxicos e
Saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2018. v. 1. 168p.
2. Rigotto, Raquel Maria; Aguiar, Ada Cristina Pontes; Ribeiro, Lívia Alves Dias. Tramas para a justiça ambiental:
diálogo de saberes e práxis emancipatórias, Fortaleza: Edições UFC, 2018. 597 p. ISBN: 978-85-7282-7553.
Vídeos:
1. Ciclo de Estudos - Saúde e Ambiente, Saúde do trabalhador e Emergência em Saúde - Covid 19 (Tarde)
Palestrantes: Ana Lúcia Pontes (Pesquisadora da ENSP/Fiocruz), Christovam Barcellos (Coordenador do
Laboratório de Informação em Saúde do ICICT/Fiocruz) e Carlos Gadelha (Pesquisador da ENSP/Fiocruz).
Disponível em https://youtu.be/2J6Bz8NJMkU.
2. Ciclo de Debates: Saúde, Ambiente e Sustentabilidade. Ver a partir de 1h:07min:40seg. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=jN66FRQRO9U.
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