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Ministério da Saúde 

 
FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz  

Errata da Chamada de Seleção Pública de Candidatos ao Curso de Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical – 2022 

 
Onde se lê: 

2.  Inscrição na Chamada de Seleção Pública 

 

2.1 Período de inscrição e envio da documentação: o período de inscrição terá início no dia 

13/12/2021 e término (com o envio da documentação digitalizada) no dia 12/01/2022 às 23:59h. 

Não serão homologadas inscrições recebidas fora do prazo. 

 

ATENÇÃO: O prazo máximo para envio da documentação completa, encerrará às 23:59h do dia 
12/01/2022 (horário de Brasília). 
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Ministério da Saúde 

 
FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz  

8.  Cronograma: 

Atividade Período/Data 

Período de inscrição e envio da documentação 13 de dezembro de 2021 a 12 de janeiro 
de 2022, até às 23:59h 

Envio de pedidos de isenção da taxa de inscrição 13 e 14 de dezembro de 2021 

Resultado da isenção da taxa de inscrição 16 de dezembro de 2021 

Etapa 1 - Homologação e divulgação de resultado da 

inscrição  
14 de janeiro de 2022 

Etapa 1 - Recurso da homologação  17 de janeiro de 2022 até às 11:59h 

Etapa 1 - Resultado do Recurso da homologação e 

Divulgação do cronograma da etapa 2 
19 de janeiro de 2022 

Etapa 2 - Defesa Projeto (apresentação e projeto escrito)  e 

Análise de currículo  

25 a 27 de janeiro de 2022. Data será 

definida pela comissão do Processo 

Seletivo 

Etapa 2 - Resultado da Defesa de Projeto (apresentação e 

projeto escrito) e Análise de currículo  
01 de fevereiro de 2022 

Etapa 2 - Recurso da Defesa de Projeto (apresentação e 

projeto escrito) e Análise de currículo 
02 de fevereiro de 2022 até às 11:59h 

Etapa 2 - Resultado do Recurso da Defesa de Projeto 

(apresentação e projeto escrito) e Análise de currículo 
04 de fevereiro de 2022 

Entrevistas – Comissão de Heteroidentificação  08 de fevereiro de 2022 

Resultado das Entrevistas – Comissão de 

Heteroidentificação 
09 de fevereiro de 2022 

Recurso das Entrevistas – Comissão de Heteroidentificação 10 de fevereiro de 2022 

Resultado dos Recursos das Entrevistas – Comissão de 

Heteroidentificação 
14 de fevereiro de 2022 

Resultado final 15 de fevereiro de 2022 

Matrícula Data a ser definida pela Coordenação 
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Ministério da Saúde 

 
FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz  

Leia-se 

2.  Inscrição na Chamada de Seleção Pública 

 

2.1 Período de inscrição e envio da documentação: o período de inscrição terá início no dia 

13/12/2021 e término (com o envio da documentação digitalizada) no dia 17/01/2022 às 

23:59h. Não serão homologadas inscrições recebidas fora do prazo. 

 

ATENÇÃO: O prazo máximo para envio da documentação completa, encerrará às 23:59h do dia 
17/01/2022 (horário de Brasília). 

OBS: Caso haja inscrição no processo seletivo de candidatos em ações afirmativas por raça, será 

respeitado o cronograma divulgado nesta Errata. Caso não tenham inscrições em ações afirmativas 

por raça, a divulgação do resultado final será realizada no dia 07/02/2022. 
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Ministério da Saúde 

 
FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz  

8.  Cronograma: 

Atividade Período/Data 

Período de inscrição e envio da documentação 13 de dezembro de 2021 a 17 de janeiro 
de 2022, até às 23:59h 

Etapa 1 - Homologação e divulgação de resultado da 

inscrição  
18 de janeiro de 2022 

Etapa 1 - Recurso da homologação  19 de janeiro de 2022 até às 11:59h 

Etapa 1 - Resultado do Recurso da homologação e 

Divulgação do cronograma da etapa 2 
24 de janeiro de 2022 

Etapa 2 - Defesa Projeto (apresentação e projeto escrito)  e 

Análise de currículo  

26 e/ou 27 de janeiro de 2022. Data será 

definida pela comissão do Processo 

Seletivo 

Etapa 2 - Resultado da Defesa de Projeto (apresentação e 

projeto escrito) e Análise de currículo  
01 de fevereiro de 2022 

Etapa 2 - Recurso da Defesa de Projeto (apresentação e 

projeto escrito) e Análise de currículo 
02 de fevereiro de 2022 até às 11:59h 

Etapa 2 - Resultado do Recurso da Defesa de Projeto 

(apresentação e projeto escrito) e Análise de currículo 
04 de fevereiro de 2022 

Entrevistas – Comissão de Heteroidentificação  08 de fevereiro de 2022 

Resultado das Entrevistas – Comissão de 

Heteroidentificação 
09 de fevereiro de 2022 

Recurso das Entrevistas – Comissão de Heteroidentificação 10 de fevereiro de 2022 

Resultado dos Recursos das Entrevistas – Comissão de 

Heteroidentificação 
14 de fevereiro de 2022 

Resultado final 15 de fevereiro de 2022 

Matrícula Data a ser definida pela Coordenação 

 


