Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

Errata da Chamada de Seleção Pública de Candidatos ao Curso de Mestrado do
Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Medicina Tropical (Piauí) - 2021

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
27/09/2021 e término (com o envio da documentação digitalizada) no dia 21/10/2021 às 23:59h.
2.3 e) salvar a inscrição em PDF e encaminhar juntamente com toda documentação digitalizada,
de forma individual e legível, em formato PDF e limitado a 5 megabytes, para o endereço
eletrônico (pgmt@ioc.fiocruz.br e processoseletivopgmt@gmail.com) até 23:59 h do último dia
de inscrição 21/10/2021;
ATENÇÃO: O prazo máximo para envio da documentação completa, encerrará às 23:59 h do dia
21/10/2021 (horário de Brasília).
3.2 Etapa 2 – Prova Escrita
2. A prova escrita será feita usando uma plataforma virtual profissional de provas. O candidato
homologado receberá com antecedência, via e-mail, uma mensagem contendo o login e senha
para ingressar na plataforma. Caso o candidato não receba essa mensagem até dia 03 de
novembro de 2021, deverá entrar em contato com o programa via e-mail informando a situação.
4 Interposição de recursos nas etapas da seleção pública
4.1.2. Uma vez solicitado, será agendada uma reunião (via Zoom), de até 30 min, para o dia
12/11/2021 no período das 8h às 17h, de forma individual com o interessado. O candidato
receberá por e-mail o horário do agendamento, bem como o link para ingressar à reunião.
4.1.7. Após encerramento do horário agendado, o candidato poderá redigir o recurso usando o
formulário disponibilizado no anexo V deste documento e enviá-lo por e-mail à pós-graduação
(pgmt@ioc.fiocruz.br) até as 23h59min do dia 12/11/21, como descrito no edital.
5. Cálculo da nota final dos candidatos
No cálculo da nota final dos candidatos (NF) serão consideradas as notas da apresentação do
projeto, a nota da entrevista e arguição e da análise de currículo, considerando a seguinte
fórmula matemática:
5.2 Critérios de desempate entre os candidados
Em caso de empate será considerado como critério de desempate a nota atribuída à defesa do
projeto.
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8. Cronograma:
Atividade
Período de inscrição e envio da documentação

Período/Data
27 de setembro a 21 de outubro de 2021 até às
23:59h

Envio de pedidos de isenção da taxa de inscrição

27 e 28 de setembro de 2021

Resultado da isenção da taxa de inscrição

30 de setembro de 2021

Etapa 1 - Homologação da inscrição

27 de outubro de 2021

Etapa 1 - Recurso da homologação

28 de outubro de 2021 até às 23:59h

Etapa 1 - Resultado do recurso da homologação

03 de novembro de 2021

Etapa 2 – Prova Escrita

05 de novembro de 2021

Etapa 2 - Resultado da Prova Escrita

11 de novembro de 2021

Etapa 2 - Recurso da Prova Escrita

12 de novembro de 2021 até às 23:59h

Etapa 2 - Resultado do recurso da Prova Escrita e
divulgação do cronograma da etapa 3

18 de novembro de 2021

Etapa 3 – Análise de Currículo e Entrevista

22 a 26 de novembro de 2021 (dias a serem
definidos pela Comissão do Processo Seletivo)

Etapa 3 – Resultado da Análise de Currículo e Entrevista

06 de dezembro de 2021

Etapa 3 - Recurso da Análise de Currículo e Entrevista

07 de dezembro de 2021 até às 23:59h

Etapa 3 - Resultado do recurso da análise de currículo e
entrevista

10 de dezembro de 2021

Resultado final

10 de dezembro de 2021

Matrícula

Data a ser definida pela Coordenação do Progama
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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
27/09/2021 e término no dia 28/11/2021 às 16:00h, com envio da documentação digitalizada
por e-mail até às 23:59h.
2.3 e) salvar a inscrição em PDF e encaminhar juntamente com toda documentação digitalizada,
de forma individual e legível, em formato PDF e limitado a 5 megabytes, para o endereço
eletrônico (pgmt@ioc.fiocruz.br e processoseletivopgmt@gmail.com) até 23:59h do último dia
de inscrição 28/10/2021;
ATENÇÃO: O prazo máximo para a realização da inscrição encerrará no dia 28/10/2021 às
16:00h e envio da documentação completa por e-mail, encerrará às 23:59h do dia 28/10/2021
(horário de Brasília).
3.2 Etapa 2 – Prova Escrita
2. A prova escrita será feita usando uma plataforma virtual profissional de provas. O candidato
homologado receberá com antecedência, via e-mail, uma mensagem contendo o login e senha
para ingressar na plataforma. Caso o candidato não receba essa mensagem até dia 08 de
novembro de 2021, deverá entrar em contato com o programa via e-mail informando a situação.
4 Interposição de recursos nas etapas da seleção pública
4.1.2. Uma vez solicitado, será agendada uma reunião (via Zoom), de até 30 min, para o dia
17/11/2021 no período das 8h às 17h, de forma individual com o interessado. O candidato
receberá por e-mail o horário do agendamento, bem como o link para ingressar à reunião.
4.1.7. Após encerramento do horário agendado, o candidato poderá redigir o recurso usando o
formulário disponibilizado no anexo V deste documento e enviá-lo por e-mail à pós-graduação
(pgmt@ioc.fiocruz.br) até as 23h59min do dia 17/11/21, como descrito no edital.
5. Cálculo da nota final dos candidatos
No cálculo da nota final dos candidatos (NF) serão consideradas as notas da prova escrita de
conhecimentos em Medicina Tropical, a nota da entrevista e da análise de currículo,
considerando a seguinte fórmula matemática:
5.2 Critérios de desempate entre os candidados
Em caso de empate será considerado como critério de desempate a nota atribuída à prova escrita
de conhecimentos em Medicina Tropical.
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Atividade

Período/Data
27 de setembro a 28 de outubro de 2021 até às

Período de inscrição e envio da documentação

16:00h com o envio da documentação por e-mail
até às 23:59h

Etapa 1 - Homologação da inscrição

04 de novembro de 2021

Etapa 1 - Recurso da homologação

05 de novembro de 2021 até às 23:59h

Etapa 1 - Resultado do recurso da homologação

08 de novembro de 2021

Etapa 2 – Prova Escrita

11 de novembro de 2021

Etapa 2 - Resultado da Prova Escrita

16 de novembro de 2021

Etapa 2 - Recurso da Prova Escrita

17 de novembro de 2021

Etapa 2 - Resultado do recurso da Prova Escrita e
divulgação do cronograma da etapa 3

19 de novembro de 2021

Etapa 3 – Análise de Currículo e Entrevista

23 a 26 de novembro de 2021 (dias a serem
definidos pela Comissão do Processo Seletivo)

Etapa 3 – Resultado da Análise de Currículo e Entrevista

01 de dezembro de 2021

Etapa 3 - Recurso da Análise de Currículo e Entrevista

02 de dezembro de 2021 até às 23:59h

Etapa 3 - Resultado do recurso da análise de currículo e
entrevista
Entrevistas – Comissão de Heteroidentificação
Resultado das Entrevistas – Comissão de
Heteroidentificação
Recurso das Entrevistas – Comissão de Heteroidentificação
Resultado dos Recursos das Entrevistas – Comissão de
Heteroidentificação
Resultado final
Matrícula

06 de dezembro de 2021
09 de dezembro de 2021
13 de dezembro de 2021
14 de dezembro de 2021
16 de dezembro de 2021
17 de dezembro de 2021
Data a ser definida pela Coordenação do
Progama

OBS IMPORTANTE:
- O ANEXO III não precisa ser enviado no momento da inscrição, apenas a carta de intenção indicando
a área de pesquisa pretendida.
- Não há necessidade de enviar a pontuação docente, apenas a pontuação discente juntamente com
os comprovantes do CV Lattes.
- No processo seletivo não haverá avaliação de projeto, apenas prova escrita, entrevista e análise de
currículo.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2021.
____________________________________________________________________________________
Seleção Mestrado 2021 (Piauí) – MT

