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CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA 

Programa de Atividades de Extensão – Modalidade Cursos Livres em Laboratórios e demais 

setores do Instituto Oswaldo Cruz  

3ª Chamada de Seleção (Setembro a Dezembro 2020) 

 

O Instituto Oswaldo Cruz (IOC), unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz, torna 

público o calendário e as normas para a seleção de candidatos aos Cursos Livres vinculados às 

atividades do IOC, conforme o regulamento do Programa.  

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

finalidade de selecionar e classificar os candidatos para ingresso de alunos na Modalidade 

Cursos Livres em Laboratórios e demais setores do Instituto Oswaldo Cruz, Programa de 

Atividades de Extensão.  

1. Objetivos dos Cursos Livres 

Os cursos Livres correspondem a uma modalidade de educação não-formal de duração variável, 

que tem como objetivo o enriquecimento curricular, a atualização e a qualificação profissional 

nas áreas de atuação do IOC.  São cursos teóricos e/ou práticos que visam atender demandas da 

sociedade, fazem parte das Atividades de Extensão do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e integram o 

Programa de Formação Permanente de Profissionais para Ciência, Tecnologia e Saúde da 

Fiocruz.  

Em função das restrições impostas no enfrentamento da pandemia de COVID-19, esta chamada 

segue todas as orientações gerais do Plano de Contingência da Fiocruz: as atividades presenciais 

estão suspensas e serão substituídas por atividades remotas. Em caso de mudança do Plano de 

contingência da Fiocruz, o curso poderá ter atividades presenciais. O(s) aluno(s) selecionados 

deverão ter conhecimento da forma de apresentação do curso antes do início do mesmo. As 

aulas e atividades educacionais presenciais essenciais, quando mantidas, seguirão todas as 

orientações gerais de prevenção coletiva e individual quanto às condições do ambiente e da 

saúde das pessoas.  

O Coordenador Didático é responsável por prover às condições do ambiente e da saúde das 

pessoas, também pelo planejamento, programação, seleção, desenvolvimento, avaliação e 

pelo acompanhamento do orçamento, se houver.  

2. Informações Gerais  
 

A informações específicas de cada curso, ementa, público-alvo, critérios de seleção, duração e 

período do curso estão publicadas no Campus Virtual Fiocruz (www.campusvirtual.fiocruz.br) e 

alternativamente através do sítio do Instituto Oswaldo Cruz (www.ioc.fiocruz.br). 

 
2.1 Público-alvo: O perfil dos candidatos é definido Coordenador Didático de cada curso 
credenciado, conforme planejamento das atividades formadoras, visando o incremento 
curricular, a atualização e a qualificação profissional nas áreas de atuação do IOC. 
 

http://www.fiocruz.br/ioc/media/Regulamento-dos-Cursos-Livres-IOC_24_marco_2017.pdf
https://portal.fiocruz.br/coronavirus
http://www.campusvirtual.fiocruz.br/
http://www.ioc.fiocruz.br/
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2.3 Critérios de seleção:  os critérios de seleção para cada perfil são definidos pelo Coordenador 
Didático de cada curso. 
 
2.4 Número de Vagas: As vagas previstas são definidas pelo Coordenador Didático de cada curso 
credenciado, dependendo da disponibilidade de orientação e atividades formadoras planejadas. 
Não haverá a obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas disponibilizadas nesta 
Chamada. 
 
2.5 Bolsas de estudo: Os Cursos Livres poderão ser ofertados com ou sem bolsa-auxílio. A bolsa-
auxílio depende exclusivamente da disponibilidade orçamentária do Laboratório ou Setor e será 
implementada de acordo com a ordem de classificação.  
 
2.6 Duração: Os Cursos Livres terão duração mínima de 40 horas e máxima de 350 horas, 
podendo ser dedicação exclusiva ou parcial, dependendo do curso.   
 
2.7 Modalidade: Em função das restrições impostas no enfrentamento da pandemia de COVID-

19, esta chamada segue todas as orientações gerais do Plano de Contingência da Fiocruz e dos 

Planos de Contingência específicos das unidades, podendo ser atualizadas de acordo com a 

evolução da pandemia e os ajustes nos referidos planos. As atividades propostas para o 

desenvolvimento dos cursos livres credenciados nesta chamada serão realizadas 

prioritariamente por meio da educação remota emergencial. Essa modalidade envolve o uso de 

soluções remotas para processos educativos que, em condições normais, seriam oferecidos de 

forma presencial e que retornarão à modalidade presencial assim que a crise for superada.  

As aulas e atividades educacionais presenciais essenciais, quando mantidas, devem seguir todas 

as orientações gerais de prevenção coletiva e individual quanto às condições do ambiente e da 

saúde das pessoas.  

 
Observação: o candidato NÃO pode ter vínculo de qualquer natureza com a Fundação 

Oswaldo Cruz, não pode estar matriculado (a) em nenhum outro curso de formação 

(Especialização, Mestrado ou Doutorado) e NÃO é permitido ao aluno-bolsista acumular 

bolsas durante a vigência do Curso.  

Todas as etapas do processo de seleção deverão ser acompanhadas obrigatoriamente através 

do Campus Virtual Fiocruz (www.campusvirtual.fiocruz.br) e alternativamente através do sítio 

do Instituto Oswaldo Cruz (www.ioc.fiocruz.br). 

3. Inscrição 
 
O processo de inscrição, análise e julgamento dos candidatos para a seleção vigente será 
realizado de acordo com o calendário desta chamada de seleção pública. 
 
SOMENTE serão aceitas as inscrições realizadas online por meio do sítio do curso, publicado no 
Campus Virtual Fiocruz, no endereço eletrônico www.campusvirtual.fiocruz.br onde os 
candidatos deverão preencher o formulário eletrônico de inscrição, informando 
OBRIGATORIAMENTE os dados pessoais, a carta de interesse e o link do CV Lattes.  
 

http://www.campusvirtual.fiocruz.br/
http://www.ioc.fiocruz.br/
http://www.campusvirtual.fiocruz.br/
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1) Acessar o sítio www.campusvirtual.fiocruz.br ou o sítio do IOC no menu Programa de 
Atividades de Extensão 
2) Clicar em inscrição; 
3) Preencher o formulário online - o formulário deverá informar OBRIGATORIAMENTE, a carta 
de interesse e o link do CV Lattes. 
 
Só serão aceitas inscrições realizadas por meio do Campus Virtual Fiocruz 
(www.campusvirtual.fiocruz.br).  
 
Os documentos relacionados abaixo deverão ser OBRIGATORIAMENTE inseridos no formulário 
de inscrição.  
a) Documento comprobatório de nível de escolaridade, conforme exigência do curso: declaração 
de matrícula de curso de nível médio ou graduação, diploma de conclusão curso de nível médio, 
graduação e ou pós-graduação (mestrado ou doutorado); 
b) Histórico escolar 
 
A ausência de quaisquer dos documentos solicitados desqualificará a inscrição. 
 
SOMENTE serão aceitas inscrições realizadas por meio do Campus Virtual Fiocruz 
(www.campusvirtual.fiocruz.br). 
 
Todos os campos do formulário de inscrição deverão ser OBRIGATORIAMENTE preenchidos e os 
documentos solicitados para a inscrição devem ser digitalizados e anexados no formulário de 
inscrição. 
 
Caso o candidato encontre dificuldades no preenchimento do formulário, deverá entrar em 
contato com a Secretaria Acadêmica ou através do endereço eletrônico: 
cursoslivres@ioc.fiocruz.br. 
 
Todos os candidatos receberão confirmação do recebimento da documentação por meio de 
mensagem eletrônica.  
 
É de exclusiva responsabilidade do candidato entrar em contato com a Secretaria Acadêmica 
do IOC, caso não haja recebimento da confirmação da inscrição no prazo de 48 horas. A 
inscrição implica no reconhecimento e na aceitação pelo candidato de todas as condições 
previstas nesta Chamada de Seleção Pública. 
 
Todas as etapas do processo de seleção deverão ser acompanhadas obrigatoriamente através 

do Campus Virtual Fiocruz (www.campusvirtual.fiocruz.br) e alternativamente através do sítio 

do Instituto Oswaldo Cruz (www.ioc.fiocruz.br). 

3.1 Documentos necessários para a inscrição (digitalizados em PDF anexados aos campos do 
formulário de inscrição): 
 
a) Cópia digitalizada do documento comprobatório de nível de escolaridade, conforme exigência 
do curso: declaração de matrícula de curso de nível médio ou graduação e diploma de conclusão 
curso de nível médio, graduação e ou pós-graduação (mestrado ou doutorado); 
b) Cópia digitalizada do histórico escolar, conforme exigência do curso. 
 

http://www.campusvirtual.fiocruz.br/
http://www.campusvirtual.fiocruz.br/
http://www.campusvirtual.fiocruz.br/
/Orientacoes_atividades_IOC_durante_pandemia_v12.pdf
mailto:cursoslivres@ioc.fiocruz.br
http://www.campusvirtual.fiocruz.br/
http://www.ioc.fiocruz.br/
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NÃO serão aceitos documentos enviados por e-mail. Caso tenha dificuldades, entre em 
contato através do e-mail cursoslivres@ioc.fiocruz.br. 
 

A ausência de quaisquer dos documentos solicitados desqualificará a inscrição. 

 
4. Processo de Seleção 

4.1 Homologação da inscrição (eliminatória) 

As inscrições serão homologadas após a conferência dos documentos nos termos da presente 

Chamada de Seleção Pública. 

A ausência de quaisquer documentos solicitados implicará na não homologação da inscrição. 

O resultado da homologação da inscrição será divulgado no EXCLUSIVAMENTE no sítio do IOC 

(www.ioc.fiocruz.br), conforme cronograma desta chamada.  

É facultado somente ao CANDIDATO interpor com recurso. A solicitação de avaliação do 

resultado deverá ser enviado para o endereço eletrônico cursoslivres@ioc.fiocruz.br  com cópia 

para cursoslivresioc@gmail.com para análise da Comissão dos Cursos Livres, dentro do prazo 

estabelecido no cronograma desta chamada.  

 

4.2 Seleção (classificatória e eliminatória) 

A seleção dos candidatos para participação nas Atividades de Extensão – Modalidade Cursos 

Livres é de total responsabilidade do Coordenador Didático de cada curso.  

 O resultado final será divulgado EXCLUSIVAMENTE no sítio do IOC (www.ioc.fiocruz.br), 

conforme cronograma desta chamada.  

É facultado somente ao CANDIDATO interpor recurso. A solicitação de avaliação do resultado 

deverá ser enviado para o endereço eletrônico cursoslivres@ioc.fiocruz.br  com cópia para 

cursoslivresioc@gmail.com para análise da Comissão dos Cursos Livres, dentro do prazo 

estabelecido no cronograma desta chamada.  

5. Matrícula 

Os candidatos selecionados serão convocados através de mensagem eletrônica para efetivar a 

matrícula, antes do início do curso, respeitando as orientações do Plano de Contingência da 

http://www.ioc.fiocruz.br/
mailto:cursoslivres@ioc.fiocruz.br
mailto:cursoslivresioc@gmail.com
http://www.ioc.fiocruz.br/
mailto:cursoslivres@ioc.fiocruz.br
mailto:cursoslivresioc@gmail.com
https://portal.fiocruz.br/coronavirus
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Fiocruz.  

6. Certificação 

O direito à certificação fica condicionado à assiduidade de 75% e à avaliação da aprendizagem 

pelo Coordenador Didático. Os certificados serão emitidos pela Fiocruz em conformidade com a 

Lei nº 9394/96; Decreto nº 5.154/04; Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97). A 

certificação é online e não contempla cursos lato senso (especialização e residências) ou strito-

senso, que contam com legislação e regulação pelo MEC e não concedem o direito do exercício 

de profissões, mesmo quando o nome do Curso for o mesmo que de uma profissão 

regulamentada. 

7. Cronograma 

Período de inscrição 15/07/2020 a 22/07/2020 

Homologação da inscrição 29/07/2020 

Interposição de recursos 30/07/2020 

Período de Seleção 03/08/2020 a 07/08/2020 

Resultado da Seleção 18/08/2020 

Interposição de recursos 19/08/2020 

Resultado final 26/08/2020 

Matrícula 27/08/2020 e 28/08/2020 

Início do Curso De acordo com o calendário de cada curso 

 

8. Cursos credenciados na Modalidade Cursos Livres em Laboratórios e demais setores do 

Instituto Oswaldo Cruz – 3º Chamada de 2019 (Setembro a Dezembro/2019). 

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão dos Cursos Livres do Instituto 

Oswaldo Cruz, conforme Portaria IOC 008/2017. 

 

https://portal.fiocruz.br/coronavirus

