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Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Entomologia Médica 

 

CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA 

Candidatos ao Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Entomologia Médica - 2017 

 

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

interessados, que no período de 08 de maio 28 de julho de 2017, estarão abertas as 

inscrições para ingresso no Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Entomologia 

Médica, no nível de Especialização.  

 

1. INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas online por meio da Plataforma SIGA, 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 2017. 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 Correios (SEDEX) até o dia 26 de julho de 2017, ou entregue pessoalmente, até o dia 

28 de julho de 2017, no período das 9h às 12h ou das 13h às 16h, no endereço constante 

nesta página. 

 

1.2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 
a) Ficha de inscrição (impressa da Plataforma SIGA, em formato PDF) devidamente preenchida   

e assinada; 

b) Cópia autenticada do Diploma do Curso Superior; OU declaração de conclusão de curso 

com a data que ocorreu a colação de grau. 

c) Cópia autenticada do Histórico Escolar; 

d) Curriculum Vitae documentado (com as cópias dos comprovantes curriculares em anexo) ou 

currículo lattes; 

e) Cópia simples do RG e do CPF, do Título de eleitor e do certificado de reservista (no caso 

dos homens); 

f) Três retratos 3x4 recentes, com nome completo do candidato no verso; 

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

h) Projeto de TCC. (não obrigatório) 

 

Observações: 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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a. Só serão aceitas inscrições realizadas por meio do sistema de inscrição SIGA e a 

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

b. A conclusão da inscrição se encerrará com o envio ou entrega da documentação solicitada 

ao candidato para a secretaria e homologação da mesma após conferência da documentação. 

A data limite da postagem da documentação via SEDEX, é 26/07/2017, e da entrega 

presencial é até às 16h do dia 28/07/2017. 

c. A documentação de candidatos não aprovados no processo seletivo ficará disponível para 

ser retirada pelo período de três meses após o fechamento do processo de inscrição. Ao final 

desse prazo, toda documentação será incinerada. 

 

2. SELEÇÃO 

A documentação completa dos candidatos inscritos será encaminhada ao Colegiado do Curso 

(CPGE) para julgamento por uma Comissão designada para esse fim. 

A seleção será realizada nos dias 07 e 08 de agosto de 2017, através da análise de: 

·       Carta do Orientador credenciado, com justificativa detalhada para a indicação do 

candidato ao ingresso no programa de Pós-Graduação (não obrigatório); 

·       Curriculum Vitae ou lattes e Histórico Escolar; 

·       Projeto de TCC (não obrigatório); 

·       Entrevista com o candidato pela Comissão de Seleção. 

 
Obs: O candidato poderá se inscrever e passar pelo processo seletivo mesmo sem ter a 

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

pela Coordenação do Curso. 

 

3. DURAÇÃO DO CURSO 

De 14 de agosto de 2017 a 1ª semana de dezembro, com aulas de segunda-feira a sexta-feira, 

das 09 h às 17 h.  

 

O curso terá duração mínima de três meses e meio e máxima de vinte e quatro meses, com 

carga horária total de 510 horas. Informações sobre disciplinas e mais dados sobre o curso na 

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

 
3.1. VAGAS 
Serão oferecidas 10 vagas. 
 
4. TITULAÇÃO 
Especialista em Entomologia Médica 
 
5. CRONOGRAMA 

http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=207
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a) Período de Inscrição  

08 de maio a 28 de julho de 2017. 

 

b) Divulgação dos dias e horários das entrevistas 

Até às 17h do dia 04 de agosto de 2017; na página www.sigals.fiocruz.br, no menu inscrição, 

modalidade presencial. Escolhendo a categoria especialização, selecionar a Unidade Instituto 

Oswaldo Cruz e a modalidade Entomologia Médica 2017. 

 

c) Entrevistas 

A seleção será realizada nos dias 07 e 08 de agosto de 2017. O candidato deverá consultar o 

horário das entrevistas que será divulgada até às 17h do dia 04 de agosto de 2017 (conforme 

item b). Sendo responsabilidade do candidato acessar o site para confirmar o dia, o horário e o 

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

17h, conforme disponibilidade da CPG. 

 

d) Resultado final 

Até às 17h do dia 09 de agosto de 2017. Na página www.sigals.fiocruz.br, no menu inscrição, 

modalidade presencial. Escolhendo a categoria especialização, selecionar a Unidade Instituto 

Oswaldo Cruz e a modalidade Entomologia Médica 2017 

 

e) Início das disciplinas  

14 de agosto de 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2017. 

Dr. Anthony Érico da Gama Guimarães e Dr. Rubens Pinto de Mello 

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

Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz 

 

 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
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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, para o seguinte endereço: 

 

Ao Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Entomologia Médica 

Secretaria Acadêmica de Ensino do Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz 

Avenida Brasil, 4365 – Pavilhão Arthur Neiva – Térreo 

CEP: 21040-360 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ 

TELEFONES: 021 2562-1419 

                       021 2562-1201 


