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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO EM BIOLOGIA PARASITÁRIA E 

BIOTECNOLOGIA / CENT 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS / TURMA 2015 

 

Coordenador: Paulo Roberto Soares Stephens  

Coordenadora Adjunta: Aurea Maria Lage de Moraes 

Secretaria Acadêmica do Instituto Oswaldo Cruz/IOC – Pavilhão Arthur Neiva - térreo 

Tel: (21) 2562-1322  

Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos 

21040-360 - Rio de Janeiro – RJ 

E-mail: cent@ioc.fiocruz.br  

 
OBJETIVO DO CURSO: 

Proporcionar especialização aos técnicos da área de Saúde, Biologia Parasitária e Biotecnologia, tornando estes profissionais capazes 

de desenvolverem atividades técnicas em Laboratórios de Saúde Pública. 

 

 

DESCRIÇÃO DO CURSO: 

O curso apresenta característica teórico-prático, fornece conhecimentos atualizados nas seguintes áreas de concentração: Bacteriologia, 

Biologia Molecular, Cultura de Células, Entomologia, Experimentação Animal, Farmacodinâmica, Helmintologia, Hemoterapia, 

Histotecnologia, Imunologia, Malacologia, Micologia Básica, Microscopia de Fluorescência e Confocal, Microscopia Eletrônica, 

Protozoologia e Virologia.  

 
REGIME E DURAÇÃO: 

O curso acontecerá em tempo integral (8h as 17h), carga horária total de 1.800 horas, com início em 23 fevereiro de 2015 e término em 

18 dezembro de 2015. A grade curricular consiste em disciplinas básicas (Boas Práticas de Laboratório, Metodologia da Pesquisa 

Bibliográfica, Metodologia Científica e Bioestatística) e estágio obrigatório em uma das áreas de concentração. O estágio será 

realizado nos Laboratórios do IOC ou em outras unidades da Fiocruz.  

 
REQUISITOS DO CANDIDATO: 
O candidato deverá ter diploma ou certificado de técnico, em uma das áreas descritas no objetivo do curso. Caso o candidato seja 

aprovado e ainda esteja cursando o curso técnico, deverá comprovar obrigatoriamente a sua conclusão até a data da matrícula,  

 

NÚMERO TOTAL DE VAGAS: 20 (vinte). Todos os candidatos selecionados receberão Bolsa-auxílio no valor de R$ 400,00, para 

despesas com transporte e alimentação. 
 
NÚMERO MÁXIMO DE VAGAS POR ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
 
A disponibilidade máxima de vagas por área de concentração encontra-se descrita abaixo. Contudo, a princípio será disponibilizada 

apenas uma vaga para cada área e, havendo ausência de aluno(s) para determinada(s) área(s), a(s) vaga(s) será (ão) direcionada(s) para 

outra(s) área(s), sempre respeitando a ordem de classificação do(s) aluno(s). 
 
Bacteriologia (2), Biologia Molecular (1), Cultura de Células (2), Entomologia (1), Experimentação Animal (1), Farmacodinâmica (1), 

Helmintologia (2), Hemoterapia (1), Histotecnologia (2), Imunologia (1), Malacologia (2), Micologia Básica (2), Microscopia de 

Fluorescência e Confocal (1), Microscopia Eletrônica (2), Protozoologia (1), Virologia (2).  
 

INSCRIÇÃO:  

 
O candidato poderá optar por duas áreas de concentrações, sendo 1a e 2a opções.  Esta informação deverá estar contida no formulário 

de inscrição. 
 

Período: 03 a 14/11/2014 

 

Local: Pelo site http://www.sigaeps.fiocruz.br Menu: inscrição / Unidade: Instituto Oswaldo Cruz/ escolher a categoria 

Curso de Especialização de Nível Técnico Em Biologia Parasitária e Biotecnologia / CENT. Os candidatos deverão preencher o 

formulário eletrônico de inscrição e imprimir o boleto bancário para pagamento (em qualquer banco), o qual  será acessado ao final da 

inscrição. Os candidatos que não possuem disponibilidade de acesso à internet poderão realizar as suas inscrições na Secretaria 

Acadêmica do IOC / Pavilhão Arthur Neiva – térreo, no período de 9h as 16h. 

 

 

mailto:cent@ioc.fiocruz.br
http://www.sigaeps.fiocruz.br/


 2

 

Documentação necessária (original e cópia) – A documentação original será utilizada apenas para conferência das cópias. 

 

 Formulário de inscrição preenchido e assinado; 

 Comprovante de pagamento; 

 Documento de identificação com foto; 

 Diploma de Técnico ou certificado que comprove a finalização do curso até a data da matrícula. O diploma, assim 

             como o certificado devem estar relacionados as seguintes áreas: Saúde ou Biologia Parasitária ou Biotecnologia; 

 CPF ou protocolo;  

 Comprovante de residência (gás / água / luz/telefone – cópia frente e verso); 

 Curriculum Vitae simplificado (atualizado e assinado). 

 

 

Entrega da documentação:     O FORMULÁRIO  DE INSCRIÇÃO PREENCHIDO  DEVERÁ  SER  IMPRESSO, ASSINADO PELO 

CANDIDATO E ENTREGUE NA SECRETARIA ACADÊMICA ATÉ O DIA 14/11/2014 NO HORÁRIO DE 9h as 16h, 

JUNTAMENTE COM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO. 

 

Taxa de inscrição: R$ 55,00 (pagável em qualquer banco) 
 

Resultado da homologação da inscrição: 17/11/2014, após às 14h, no mural da Secretaria Acadêmica e no site 

http://www.sigaeps.fiocruz.br 

 

 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS: 
 

Os candidatos serão submetidos a pelo menos duas entrevistas, uma geral e uma específica (relacionada a área de concentração 

escolhida). No caso dos candidatos que optaram por duas opções de áreas de concentrações, serão submetidos a duas entrevistas 

específicas. 

 

 

Data e Horário: As entrevistas acontecerão no dia 18 e/ou 19 de novembro de 2014, no período de 9h as 17h. O candidato deverá 

acompanhar a data da sua entrevista, através do site http://www.sigaeps.fiocruz.br 
Local: Secretaria Acadêmica no Pavilhão Arthur Neiva 

 

 

OBS: TODOS OS CANDIDATOS DEVERÃO CHEGAR IMPRETERIVELMENTE ÀS 8:30h, CASO CONTRÁRIO SERÃO 

DESCLASSIFICADOS. 
 

 

 

ENTREVISTAS:  
 

A Banca de avaliadores será constituída de membros da Comissão de Seleção do concurso (pesquisadores da Fiocruz/especialistas na 

área). Os candidatos serão avaliados quanto à adequação do perfil ao Curso de Especialização de Nível Técnico em Biologia 

Parasitária e Biotecnologia (CENT), considerando a sua formação anterior, conhecimentos básicos na(s) área(s) escolhida(s), 

experiências e expectativas. As entrevistas terão finalidades apenas classificatória, permitindo o preenchimento das 20 vagas, 

respeitando a ordem de classificação do candidato. 

A nota máxima de cada entrevista será de 100 pontos, sendo que a entrevista geral terá peso 1 e a entrevista específica peso 2. A média 

será composta pelas notas das entrevistas geral e específica.  Os alunos que optaram por duas opções de áreas de concentração, terão 

duas médias, sendo uma para cada área de concentração. 

O Curriculum vitae será utilizado como suporte e comprovação das atividades acadêmicas e profissionais do aluno. 

 

Resultado da Seleção: 24/11/2014 após às 14h, lista no mural da Secretaria Acadêmica e no site http://www.sigaeps.fiocruz.br. 

 

Recurso da Seleção: 25/11/2014. Os recursos deverão ser apresentados por escrito e entregues na Secretaria Acadêmica, no Pavilhão 

Artur Neiva, até às 16 horas. 

 

 

Resultado do Recurso: 26/11/2014, após às 14h, lista no mural da Secretaria Acadêmica e no site http://www.sigaeps.fiocruz.br. 

 

Resultado Final: 28/11/2014, após às 14h, lista no mural da Secretaria Acadêmica e no site http://www.sigaeps.fiocruz.br. A 

classificação será a média das notas das duas ou três entrevistas. Serão aprovados apenas 20 candidatos. Em caso de empate, os 

critérios de escolha serão: 1 - maior nota na entrevista específica da área de concentração e 2 - maior idade. Após este resultado não 

caberá mais, qualquer tipo de recurso. 
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MATRÍCULA:  

 

Período: 26, 27 e 28/01/2015, no período de 9h as 16h, na Secretaria Acadêmica, Pavilhão Arthur Neiva – térreo, Avenida Brasil, 

4365 – Manguinhos - Rio de Janeiro – RJ. 

 

 

1ª Reclassificação e Matrícula: 29/01/2015, no período de 9h as 16h. A lista dos reclassificados será disponibilizada no mural da 

Secretaria Acadêmica e no site http://www.sigaeps.fiocruz.br. 
 

 
2ª Reclassificação e Matrícula: 30/01/2015, no período de 9h as 16h. A lista dos reclassificados será disponibilizada no mural da 

Secretaria Acadêmica e no site http://www.sigaeps.fiocruz.br. 

 

INÍCIO DAS AULAS:  

 

Data: 27/02/2015, às 8h. Na Sala 9 - Pavilhão Arthur Neiva – térreo, Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos - Rio de Janeiro – RJ. 

   

 
TITULAÇÃO:  
 

Ao final do curso, após a aprovação em todas as disciplinas, assim como no estágio, além de ter cumprido toda a carga horária  exigida 

(pelo menos 75%), o aluno receberá o diploma de Especialização de Nível Técnico em Biologia Parasitária e Biotecnologia. 
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