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CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Entomologia Médica - 2018 

 

O Instituto Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz torna público, para 

conhecimento dos interessados a chamada de Seleção Pública, contendo normas e 

orientações para a seleção de candidatos ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Entomologia Médica, em nível de Especialização.  

 

O processo seletivo de que trata esta chamada de seleção pública será realizado com 

a finalidade de classificar e selecionar os candidatos para ingresso no Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Entomologia Médica, em nível de Especialização e destina- 

se a portadores de diploma de graduação reconhecido pelo MEC.  

 

1. INSCRIÇÃO 

Período de inscrição: 21 de maio a 24 de julho.  

As inscrições serão realizadas online por meio da Plataforma SigaLS, no endereço 

eletrônico www.sigals.fiocruz.br. Os candidatos deverão clicar no menu inscrição, 

modalidade presencial. Escolhendo a categoria especialização, selecionar a 

Unidade Instituto Oswaldo Cruz e a modalidade Entomologia Médica 2018. Em 

seguida, os candidatos devem preencher o formulário eletrônico de inscrição. O 

formulário preenchido deve ser impresso em formato PDF, assinado pelo candidato e 

enviado, juntamente com a documentação exigida para a inscrição, via correio 

eletrônico pglsem@ioc.fiocruz.br até 24 de julho de 2018. 

 

1.2. Documentos para inscrição (digitalizados) 

a) Cópia digitalizada do formulário eletrônico de inscrição da Plataforma SigaLS (em 

formato PDF) devidamente preenchido e assinado; 

b) Cópia digitalizada (frente e verso) do diploma e do histórico escolar do curso de 

graduação reconhecido pelo MEC ou declaração indicando data de conclusão do 

curso, que deverá ser anterior ao período de matrícula e histórico escolar; 

c) Curriculum vitae atualizado em formato digital documentado (com as cópias dos 

comprovantes curriculares digitalizados) ou currículo depositado na plataforma Lattes 

do CNPq (http://lattes.cnpq.br/); 

http://www.sigals.fiocruz.br/
mailto:pglsem@ioc.fiocruz.br
http://lattes.cnpq.br/
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d) Cópia digitalizada de documento de identificação (carteira de identidade ou registro 

civil ou carteira de trabalho; se estrangeiro, cópia do passaporte ou do registro 

nacional de estrangeiro) e do cadastro de pessoas físicas (CPF); 

e) Cópia digitalizada da carta de aceitação do orientador credenciado pelo CPGE (não 

obrigatório); 

f) Cópia digitalizada do Projeto de TCC (não obrigatório). 

 

1.3. Ações Afirmativas  

Do total de vagas destinadas nesta Chamada de Seleção, 10% (dez por cento) serão 

providas para candidatos que se declararem Pessoa com Deficiência, que se 

enquadram nas categorias relacionadas no Artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e 

suas alterações, e a Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 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 e Portaria 1433/2017-PR da Presidência da Fundação 

Oswaldo Cruz, 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 e 

submeter o anexo II (pessoa com  deficiência) ou anexo III (auto declaração de 

cidadão afrodescendente ou descendente de indígena) desta Chamada. 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 da seleção pública, 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. Os candidatos que não atingirem aprovação da 

seleção pública 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 na seleção pública.  

 

Observações: 
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a) Só serão aceitas inscrições realizadas por meio do sistema de inscrição SigaLS e a 

confirmação do recebimento da inscrição se dará através de e-mail. Orientações para 

o preenchimento do formulário eletrônico, anexo I.  

b) A conclusão da inscrição se encerrará com o envio documentação solicitada ao 

candidato para a secretaria. A data limite para o envio da documentação via 

correio eletrônico pglsem@ioc.fiocruz.br é 24/07/2018. 

c) O candidato poderá se inscrever e participar do processo seletivo sem ter a 

indicação de um orientador formal. A indicação do orientador poderá ser feita 

posteriormente pela Coordenação do curso. 

 

A inscrição implica no reconhecimento e na aceitação pelo candidato das 

condições totais previstas nesta Chamada de Seleção Pública e do Regulamento 

do Curso de Pós-Graduação em Entomologia Média. 

 

2. SELEÇÃO 

A Seleção Pública constará de 02 (duas) etapas e será avaliada pela Comissão de 

Seleção. A documentação completa dos candidatos inscritos será encaminhada a 

Comissão de Seleção para avaliação em 06 de agosto de 2018. 

  

a) Análise do currículo (Curriculum Vitae ou currículo depositado na plataforma 

Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/) e Histórico Escolar); e análise da carta do 

Orientador credenciado, com justificativa detalhada para a indicação do candidato ao 

ingresso no curso de Pós-Graduação (não obrigatório); e Projeto de TCC (não 

obrigatório); 

b) Entrevista com o candidato pela Comissão de Seleção 

O candidato deverá consultar o horário das entrevistas que será divulgada até às 17h 

de 25 de julho de 2018 na Plataforma SigaLS www.sigals.fiocruz.br, no menu 

inscrição, modalidade presencial. Escolhendo a categoria especialização, selecionar a 

Unidade Instituto Oswaldo Cruz e a modalidade Entomologia Médica 2018.  

 

É de responsabilidade do candidato acessar o site para confirmar o horário e o local 

das entrevistas. Os candidatos podem ser agendados em qualquer horário entre 09h e 

17h, conforme disponibilidade da CPG. 

 

mailto:pglsem@ioc.fiocruz.br
http://www.sigals.fiocruz.br/
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O resultado final será divulgado até às 17h de 08 de agosto de 2018. Para consulta e 

acompanhamento acesse a Plataforma SigaLS www.sigals.fiocruz.br, no menu 

inscrição, modalidade presencial. Escolhendo a categoria especialização, selecionar a 

Unidade Instituto Oswaldo Cruz e a modalidade Entomologia Médica 2018 

 
3. VAGAS 
Serão oferecidas 10 (dez) vagas. O curso não oferece bolsas de nenhuma espécie. 
 

4. MATRÍCULA 

Os candidatos classificados conforme critérios desta Chamada de Seleção Pública 

procederão à matrícula no curso em 13 de agosto de 2018. 

Somente poderão realizar matrícula os candidatos que apresentarem documentação 

comprobatória de conclusão de curso de graduação reconhecido pelo MEC  

 

4.1. Documentos para matrícula 

a) Formulário de inscrição preenchido e assinado; 

b) Cópia autenticada em cartório do diploma (frente e verso) e do histórico escolar do 

curso de graduação reconhecido pelo MEC ou declaração indicando data de 

conclusão do curso, que deverá ser anterior ao período de matrícula e histórico 

escolar; 

c) Cópia impressa do curriculum vitae atualizado, depositado na plataforma Lattes do 

CNPq (http://lattes.cnpq.br/);Ministério da Saúde; 

d) Cópia do documento de identificação (carteira de identidade ou registro civil ou 

carteira de trabalho; se estrangeiro, cópia do passaporte ou do registro nacional de 

estrangeiro) e do cadastro de pessoas físicas (CPF); 

e) 02 (duas) fotos tamanho 3x4; 

f) Carta de aceitação do orientador credenciado pelo CPGE (não obrigatório); 

g) Projeto de TCC. (não obrigatório). 

 

5. DURAÇÃO DO CURSO 

O curso terá duração máxima de vinte e quatro meses para apresentação da 

monografia, com carga horária total de 510 horas. Informações sobre disciplinas e 

mais documentos do curso no site:  

http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=207  

 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=207
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As aulas ocorrerão no período de 13 de agosto de 2018 a 2ª semana de dezembro, de 

segunda-feira a sexta-feira, das 09 h às 17 h.  

 
6. TITULAÇÃO 
Os alunos que tenham completado todos os requisitos previstos no regulamento do 
curso, disponível em no site do IOC- 
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=207 - obterá o título de 
Especialista em Entomologia Médica. 
 

7. CRONOGRAMA 

Período de Inscrição e envio da documentação 21 de maio a 24 de julho de 2018 

Divulgação dos horários das entrevistas Até às 17h de 25 de julho de 2018 

Entrevistas 06 de agosto de 2018 

Resultado final Até às 17h de 08 de agosto de 2018 

Matrícula  13 de agosto de 2018 

Início das aulas  13 de agosto de 2018 

 
Os casos omissos nesse edital serão resolvidos pela Comissão de Pós-

graduação Lato sensu em Entomologia Médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2018. 

Coordenação do Curso de Pós-graduação Lato sensu em Entomologia Médica 

Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz 

 

 

http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=207
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ANEXO I – Orientações para o preenchimento do formulário eletrônico 

 

O formulário eletrônico para inscrição de candidatos deve ser preenchido online, 

avançando para as telas seguintes por meio das setas na margem inferior das telas ou 

do menu apresentado na margem esquerda das telas. Avançando-se até a tela final, é 

possível salvar os conteúdos inseridos e complementá-los ou alterá-los posteriormente 

ao reingressar no sistema com o mesmo número de CPF ou passaporte. 

Após a conclusão do processo de preenchimento do formulário, o candidato deverá 

salvar o formulário. Neste momento, o candidato receberá um número de inscrição e 

também é encaminhado um e-mail para o candidato, para que o mesmo possa conferir 

a sua inscrição. 

Para imprimir o formulário preenchido se deve clicar no botão “Formulário de Inscrição 

(PDF)” na tela final ou retornar à tela inicial e selecionar o botão “Imprimir”. O 

formulário preenchido deve ser impresso no formato de documento *.pdf. O candidato 

deve assiná-lo e enviá-lo juntamente com a documentação exigida, via correio 

eletrônico pglsem@ioc.fiocruz.br até 24 de julho de 2018. 

mailto:pglsem@ioc.fiocruz.br
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ANEXO II - Formulário - Pessoa 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 à pergunta anterior, quais as condições diferenciadas de que 

necessita para a realização da prova? 

DECLARO que desejo me inscrever para concorrer, no processo de seleção do Curso 

de Pós-graduação em Entomologia Médica/IOC, às vagas destinadas às ações 

afirmativas - pessoa com deficiência - nos termos estabelecidos pela Portaria 

1433/2017-PR da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz. 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). Por último, DECLARO concordar com a 

divulgação de minha condição de optante por vagas destinadas a ações afirmativas, 

nos documentos e listas publicadas durante o processo seletivo. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro,     de               de        . 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO III - FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO 

 

OBS. No caso de indígena, deve acompanhar este formulário a seguinte 

documentação:  cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios 

(RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena, assinada por 

liderança local. 

1- Nome do requerente: 

2- Data de nascimento: 

3 - Identidade: 

4 - Órgão Expedidor: 

5 - CPF: 

 

DECLARO que sou cidadão(ã) afrodescendente ou descendente de indígena, nos 

termos da legislação em vigor, identificando-me como ( ) preto ou ( ) pardo ou ( ) 

indígena e que desejo me inscrever para concorrer, no processo de seleção do Curso 

de Pós-graduação em Entomologia Médica/IOC, às vagas destinadas às ações 

afirmativas – pessoa autodeclarada negra (preta ou parda) ou indígena - nos termos 

estabelecidos pela Portaria 1433/2017-PR da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz. 

DECLARO, ainda, que as informações prestadas nesta auto declaração 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. Por último, DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de 

optante por vagas destinadas a ações afirmativas, nos documentos e listas publicadas 

durante o processo seletivo. 

 

Rio de Janeiro,      de                     de           . 

Assinatura do(a) candidato(a) 


