
 
 

 

1 

 

2ª REPUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 -  COM ALTERAÇÕES NO 
ITEM 2.  DA INSCRIÇÃO 

Programa de Pós -Graduação Stricto Sensu em Condições de Vida e Situações de 
Saúde na Amazônia –  PPGVIDA 

 
Área de SAÚDE COLETIVA 

 
O INSTITUTO LEÔNIDAS & MARIA DEANE ,  por intermédio de seu Diretor,  torna  
público a abertura de inscr ições e estabelece as normas para o processo de seleção 
pública de candidatos para ingresso no Curso de Mestrado Acadêmico d o Programa 
de Pós-Graduação Str icto Sensu em Condições de Vida e Situações de Saúde na 
Amazônia.  

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1.  O ingresso ao Curso de Mestrado será realizado mediante processo seletivo nos 
termos desta chamada públ ica  e o cronograma com todos os eventos das etapas  
estão no Anexo I I I .   

1.2.  O processo de seleção será realizado em 3 etapas e  sua realização f icará a  cargo 
da Comissão de Seleção nomeada para este f im.  

1.3. O curso, cujas vagas são oferecidas n a presente Chamada Públ ica ,  terá sede em 
Manaus.  

1.4. Para esta Chamada Pública ,  estão sendo oferecidas 17 vagas  nas l inhas de 
pesquisas a  seguir.  Na inscr ição ,  o candidato escolherá uma vaga dentro da l inha de 
pesquisa desejada.   

a)  Linha 1: Fatores sócio biológicos  no processo saúde-doença na Amazônia: 06  
(seis)  vagas  

Esta l inha realiza pesquisas  integrando as  áreas biológica e social ,  que leva em 
conta as condições de vida e situação de saúde das populações amazônicas .  
Tem como foco a identi f icação de fatores de transmissão,  virulência,  
mecanismos imunológicos e desenvolvimento de estratégias de prevenção,  
monitoramento e controle de doenças de interesse para a região.   

b)  Linha 2:  Processo Saúde, Doença e Organização da Atenção a populações 
indígenas e outros grupos em situações de vulnerabil idade : 11 (onze) vagas  

As at ividades desta l inha visam a realiza ção de estudos qualiquant itativos 
desenvolvidos med iante o entrecruzamento da história,  gestã o, organização e  
monitoramento das polít icas,  serv iços e programas of icia is de saúde com as 
práticas e concepções de populações amazônicas sobre saúde, cuidados,  
adoecimento e morte.  Dadas as característ icas  muito amplas desta l inha, sua 
operacionalização se dará mediante dois eixos específ icos  de investigação: a)  
Sócio-antropologia e História da Saú de e da Doença na Amazônia,  interessado 
no estudo de aspectos sociais,  histó r icos,  culturais e ambientais da s produções 
e modulação de processos endêmico -epidêmicos em povos  tradicionais  
amazônicos e outros grupos em situa ção de vulnerabi l idade;  b)  Saúde,  Redes 
de serviços,  Prát icas Sanitárias  e Condições de Vida na Amazô nia voltada para 
desenvolver estudos de organiza ção, espacia l idade, acessibi l idade e de 
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monitoramento e aval iação dos serviços de saúde, distr ibuídos  em territórios  
urbanos e rurais,  com ênfase em situações de fronteira.  

1.5.  Considerando a Portaria nº 1433/2017 da Presidência  da FIOCRUZ, Portar ia  
Normativa n° 13/2016 do MEC, o estabelecido na Lei no 12.288, de 20 de julho de 
2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial ,  o Decreto no 7.824, de 2012, e a 
Lei  nº 12.990, de 9 de junho de 2014 , a partir  da presente Chamada Pública o 
PPGVIDA adotará o sistema de cotas em seus processos  se letivos.  

1.6.  Nesta chamada públ ica serão 10% do total  das vagas  para cotas .  

a)  Das 17 vagas oferecidas nessa Chamada Pública,  02 (duas)  vagas serão 
destinadas para  candidatos que se autodeclararem negros (pretos e pardos)  ou 
indígenas ou se declararem pessoa com deficiência  e 15 vagas serão para l ivre 
concorrência.  

b)  Os candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) ,  indígenas ou pessoas 
com deficiência,  concorrerão em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere  ao conteúdo das provas ;  as avaliações;  critérios  
de aprovação; horár io  e local de aplicação das provas ;  e,  às notas mínimas 
exigidas.   

c)  O critér io de reserva de vagas será apl icado somente para f ins da c lassi f icação 
e preenchimento de vagas ao f inal  do processo seletivo:  Os cotistas (negros  e  
indígenas) concorrerão concomitantemente às vagas reservadas  para cota e as  
destinadas à  ampla concorrência,  de acordo com a sua c lass if icação no 
processo seletivo .  

1.7. Poderão partic ipar do processo de seleção , candidatos que até a data da 
matrícula,  possuírem  diploma de  graduação de duração p lena, devidamente 
reconhecido pelo MEC.  

1.8.  O Curso será ministrado em regime integral ,  com duração mínima de 12 meses 
e máxima de 24 (vinte e quatro) meses ,  incluindo a realização da defesa de 
dissertação.  

SOBRE BOLSA DE ESTUDO 

1.9. O PPGVIDA não garante a concessão de bolsa de estudo para todos os  
aprovados.  

a)  As bolsas disponíveis serão distr ibuídas,  respeitando -se a  ordem de 
classi f icação geral dos candidatos  (da maior nota para a menor nota ),  as  
normas das agências de fomento  e as estabelecidas pela Comissão de Bolsa do 
PPGVIDA, até o l imite das bolsas .   

b)  O candidato, no ato da inscrição, deverá manifestar interesse em concorrer à  
bolsa de estudo.  

c)  O candidato, selecionado para receber bolsa,  deverá apresentar  no tempo 
definido pelo Serviço  de Pós -Graduação,  os documentos necessários para 
implementação  da referida bolsa,  dentre eles o TERMO DE LIBERAÇÃO DE 
TEMPO INTEGRAL para dedicar-se ao Curso de Mestrado , da Inst ituição 
empregadora, se possuir v ínculo empregat íc io,  sempre nos termos da 
insti tuição de fomento.  

d)  Sua vigência será de 24 meses a c ontar do início do curso,  sem prorrogação.  
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e)  Os cotistas concorrerão à bolsa  através da regra definida em 1.9 alínea “c”.  
Não havendo, portanto, reserva de cota de bolsa para o candidato optante de 
vaga por cota.  

1.10. Ao egresso desse curso será outorgado o Diploma de Mestre em Saúde Pública.   

1.11. Uma vez na condição de aluno, o s requisitos obrigatórios para obtenção do 
t ítulo de mestre em Saúde Pública são os seguintes:  a)  cumprimento da carga horária  
total  do curso;  b) aprovação no exame de l íngua inglesa  (ou apresentação de 
aprovação em exame de proficiência em l íngua inglesa) ;  c)  aprovação no exame de 
qualif icação; d) cumprimento do estágio docência e e)  aprovação da defesa de 
dissertação.  

1.12. Os docentes or ientadores ,  no PPGVIDA,  para o per íodo 2018-2020, estão 
apresentados no Anexo V desta Chamada . A definição de orientador  por discente  
ocorrerá somente depois que o candidato passar para a condição  de aluno, não 
havendo necessidade de consulta aos docentes para a construção do projeto de 
pesquisa a ser apresentado na inscr ição.  

1.13. É de inteira responsabil idade do candidato o acompanhamento de todas as 
etapas do processo seletivo.  

 

2.  DA INSCRIÇÃO   

2.1.  Antecede o envio da documentação  de inscrição o pedido de isenção do 
pagamento da taxa de inscr ição, para o  candidato amparado pelo Decreto nº  
6.593/2008 e o preenchimento do formulár io de inscrição .  

ACESSO E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

2.2.  Para o acesso e preenchimento do formulár io de inscr ição, o candidato deverá 
observar os seguintes procedimentos e or ientações:  

a)  O acesso ao formulár io é através da  Plataforma SIGA no endereço eletrônico 

http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=120, observando os seguintes  
passos:  “cl icar” em Inscrição;  “cl icar” no Programa Condições de Vida e  
Situações de Saúde na Amazônia;  preencher o formulár io de inscrição;  e salvar  
a inscrição em pdf,  imprimir e assinar.   

b)  Ao preencher o formulár io de inscrição, o candidato não deve preencher os  
seguintes campos:  “Possíveis orientadores”  e  “Plano de Trabalho: Título da 
Proposta e Resumo”;  

c)  O campo referente à Área de Concentração do curso é a seguinte:  
Determinantes Socioculturais,  Ambientais e Biológicos do Processo Saúde -
Doença-Cuidado na Amazônia.  

d)  No campo Linha de Pesquisa,  o candidato deverá escolher uma l inha entre as  
duas apresentadas  nesta Chamada no item 1,  para a qual  deseja concorrer à  
vaga no curso de Mestrado.  

2.3. A Plataforma SIGA só pode ser acessada através do navegador Internet Explorer.  

 

 

 

http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=120
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PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

2.4. Haverá isenção do valor da taxa de inscr ição para os candidatos amparados pelo  
Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diár io Of icial  da União de 
3 de outubro de 2008,  que preencham pelo menos uma das seguintes condições:   

a)  Candidato inscr ito no Cadastro Único para Pr ogramas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico),  de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007 , 
ou  

b)  Candidato que possua renda famil iar  mensal per capita de até meio salár io  
mínimo (valor vigente) ou renda famil iar mensal  de até três salár ios mínim os,  
nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. (Comprovante do 
mês anterior ao da data da inscrição) .  

2.5.  O candidato deverá requerer isenção da taxa de inscrição no período 
estabelecido no Anexo I I I ,  preenchendo o formulário de isenção de taxa de inscrição 
presente na Plataforma SIGA e constante no Anexo VI  dessa Chamada. Para isso  
deverá acessar o seguinte endereço eletrônico para encaminhar a sol icitação:  
www.amazonia.f iocruz.br/s istemas/ppgvida   

a)  O candidato deve escolher a  opção “INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DO 
PPGVIDA”, e iniciar seu pedido de isenção, digitando como sua identif icação o 
número gerado no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO SIGA, conforme a letra a do 
item 2.2 dessa Chamada Pública;  

b)  Digitar o nome completo, endereço eletrônico, número de celular (com o 
código ddd) e a opção de concorrer por vaga da AMPLA CONCORRÊNCIA ou da 
COTA e “cl icar” em ENVIAR;  

c)  Em seguida o candidato deverá ENVIAR os do cumentos,  l istados nessa Chamada 
Pública,  exigidos para pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição,  
conforme 2.6.  

d)  O candidato deve escrever o nome do arquivo que ident if ique CADA UM DOS 
DOCUMENTOS necessários para solicitação de isenção e em seguida deve 
“cl icar” em ENVIAR. Essa operação deve ser efetuada até que todos os 
documentos estejam inseridos no sistema, e uma vez enviado os documentos,  
o candidato não poderá fazer nenhuma alteração.  

e)  A solic itação de isenção de pagamento de taxa de ins crição,  só estará efetivada 
depois que o candidato “cl icar” o ícone “ FINALIZAR INSCRIÇÃO”.  

2.6.Para sol icitar isenção da taxa de pagamento de inscr ição, o candidato deverá 
apresentar APENAS os  seguintes documentos:  a)  ANEXO VI ,  preenchido, assinado e 
convertido em arquivo pdf. ,  e b) documento que comprove ser candidato inscrito 
no CadÚnico ou os com provantes para a ver if icação conforme 2. 4,  também em pdf.   

2.7.  De posse desses documentos pdf,  o candidato deverá inserir  no sistema de 
inscr ição e ENVIAR, e em seguida “cl icar” em “FINALIZAR INSCRIÇÃO”. Após a  
f inalização o candidato não poderá fazer nen huma alteração.  

2.8. O candidato que não enviar a comprovação que ampare seu pedido de isenção 
do pagamento da taxa de inscrição terá de pronto, seu requerimento indeferido.  A 
declaração fa lsa sujeitará o candidato às sanções previstas  em lei.  

http://www.amazonia.fiocruz.br/sistemas/ppgvida
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2.9 Os resultados da análise dos pedidos de isenção serão disponibi l izados 
obrigatoriamente na Plataforma SIGA www.sigass. f iocruz.br > l ink Inscrição >  
PPGVIDA, na data def inida no Anexo I I I .  

2.10 O candidato com pedido de isenção deferido receberá, via e -mail ,  declaração 
emitida pela SECA, que deverá fazer parte dos documentos de inscrição.  

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ENVIADOS PARA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO  

2.11. Para se inscrever,  o candidato deverá apr esentar a seguinte documentação:  

a)  Formulár io de inscr ição, conforme 2.2.  

b)  Carteira de Ident idade C ivi l  ou Mil itar ,  ou Carteira do Conselho de Classe 
(frente e  verso , se necessário),  ou Carteira de Trabalho e Previdência Socia l,  
ou Carteira Nacional de Habil itação, que conste o número de identidade civi l  
ou mil itar  e que tenha fotografia do candidato .  

c)  CPF caso o número não  conste nos documentos l istados em b).  

d)  Comprovante de proficiência em l íngua inglesa. O candidato que apresentar  
qualquer um dos documentos de profic iência  em inglês a  seguir,  estará 
dispensado da prova de inglês:  TOEFL Internet-Based ( iBT),  com pontuação 53 -
64, TOEFL ITP (Level 1),  com pontuaç ão 477-510, dentro do prazo de validade 
de dois anos,  Certif icado do Michigan (ECCE,  MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE,  
CAE e CPE)  ou Certif icado de Profic iência obtido em Univers idade Pública .  

e)  Diploma do curso de graduação  ( frente e  verso),  no formato A4,  ou declaração 
da IES que está apto a  colar grau e/ou que receberá seu diploma antes do dia  
destinado a sua matr ícula  institucional no PPGVIDA , se  aprovado no processo 
seletivo. A declaração será apenas para candidato brasi le iro,  ou estrangeiro  
natural izado que tenha cursado graduação no Brasi l .  

f)  Comprovante de pagamento do boleto bancário no valor de R$ 1 00,00 (cem) 
reais  conforme orientações descritas  no Anexo IV ou o documento de isenção 
de pagamento da taxa de inscrição emitido pela Seção de Secretaria Acadêmica 
-  SECA, caso o candidato atenda aos requis itos definidos em 2.4.  

g)  Optantes por concorrer pela COTA devem observar:  

  Candidato que se autodeclarar negro (preto, pardo) ou indígena conforme 
quesito “cor ou raça” uti l izada pela Fundação Instituto Brasi leiro de 
Geograf ia e Estat íst ica –  IBGE, deverá preencher/apresentar o formulár io 
próprio (Anexo VI I I) .  

  Candidato indígena, a lém do formulário do Anexo VII I ,  d everá apresentar  
cópia do registro administrativo de  nascimento e óbito de índios  (RANI) ou 
declaração de pertencimento , emitida pelo grupo indígena ass inada por 
l iderança local .  

  Candidato que se declarar pessoa com deficiência,  deverá 
preencher/apresentar  documento declarando -se Pessoa com Deficiência,  
conforme formulár io no Anexo IX .  

  O laudo médico, emit ido entre os meses de janeiro/2018 a março/2018 , por 
médico especial ista na defic iência apresentada,  com CRM legível,  atestando 
a espécie e o grau ou nível da deficiência,  com expressa referência ao código 
correspondente da Classif icação Internacional de Doenças (CID -10).  
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h)  Optante por vaga da LIVRE CONCORRÊNCIA deverá apresentar documento de 
auto declaração conforme quesito “cor ou raça” uti l izado pe la Fundação 
Inst ituto Brasi leiro de Geograf ia e Estatíst ica –  IBGE,  preenchendo o formulário  
do Anexo VII .  

i )  Candidato estrangeiro  sem o VISTO PERMANENTE nem CIDADANIA BRASILEIRA  
deverá apresentar  Passaporte com visto temporário .  O visto de estudante será 
exigido no ato da matrícula se o candidato for aprovado.  

j )  RNE (Registro Nacional de Estrangeiros)  para candidatos estrangeiros com 
VISTO PERMANENTE ou CIDADANIA BRASILEIRA .  

k)  Curr ículo Lattes documentado, devendo ser impresso diretamente da 
Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br ) .  Por documentado entende -
se que o candidato deve anexar cópia ordenada e  numerada .   

  Esta numeração será exigida única e exc lusivamente para esse item da 
inscr ição e deve estar  no canto s uperior  direito da folha dos documentos 
ou certif icados que comprovem os dados fornecidos no currículo,  não 
sendo necessár io autenticá -los.   

  A ordem deverá ser apresentada no modelo de pontuação do currículo  
conforme especif icado nest a Chamada Públ ica,  no Anexo I I ,  de forma que 
f ique claro a qual item se refere o (s)  documento(s)  ao ver a tabela de 
pontuação (ex.:  candidato com certif icado de especial ização na área da 
saúde a numeração  da cópia será “1.1;folha 1”,  seguindo a numeração do 
Anexo I I ,  se a  próxima comprovação for ,  por exemplo, trabalho completo 
publicado em periódico indexado, a numeração será “3.1;folha 2” ;  se o 
candidato possuir  outro artigo, deverá numerar “3.1;folha 3”  e assim 
sucessivamente).   

  A numeração pode ser  colocada à caneta, direto na cópia do documento.  

  O período de 5 anos referido nos i tens I I  e I I I  do Anexo I I ,  para pontuação,  
compreende os anos de 2013 até a data da inscrição . Documentos de anos  
anteriores a 2013 não serão avaliados pela comissão , à exceção de artigo 
completo publicado em revista indexada.  

  Não será homologada a inscrição do candidato cuja  documentação 
comprobatória do currículo Lattes não est iver numerada, conforme esta 
Chamada Pública.  

l )  Projeto de Pesquisa contendo no máximo  10 páginas,  e laborado a part ir  da 
seguinte formatação obrigatória:  fonte tamanho 12, t imes new roman;  
espaçamento entre l inhas de 1,5;  margens de 2,5 cm. O projeto deverá conter  
os seguintes itens:  introdução ( inc luindo referencial  teórico,  problema e 
justi f icat iva);  objet ivos;  métodos;  e referências bibl iográficas (de acordo com 
as Normas da ABNT). A capa do projeto deverá conter:  T ítulo do projeto de 
pesquisa,  l inha de pesquisa escolhida e  o nome do candidato. Projetos 
apresentados fora deste padrão não ser ão avaliados.  

2.12. Os documentos exigidos para inscrição deverão ser digital iza dos em arquivo 
no formato “pdf”.  

2.13. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá  
certif icar-se de que preenche todos os requisitos  para a participação no Processo 

http://lattes.cnpq.br/


 
 

 

7 

 

Seletivo.  Uma vez efet ivada a inscr ição, não haverá devolução do valor pago, salvo 
no caso de cancelamento do Processo Seletivo.  

2.14. Para candidatos com dif iculdades de ac esso à internet,  o  ILMD disponibi l izará,  
no período de inscr ição, no horário de 08:30 às 12:00 e de 13:00 às 16:00, dois 
terminais no prédio da bibl ioteca no seguinte endereço: Rua Teresina, 476 –  bloco 
anexo, bairro Adrianópolis,  Manaus -  AM. CEP: 69.057-070. 

2.15. Esclarecimento sobre acesso ao Sistema SIGA, Sistema de Inscr ições e/ou 
preenchimento do formulário de inscrição poder á ser sol icitado SOMENTE através 
do endereço e letrônico posgradvida.i lmd@fiocruz.br .  

PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO:  

2.16. Para enviar os  documentos ex igidos para inscr ição no Processo Selet ivo, o  
candidato deverá observar os seguintes procedimentos:   

a)  O endereço para se inscrever  no Processo é o  

http://amazonia.fiocruz.br/index.php/chamada-publica/  

b)  O candidato deve escolher a  opção “INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DO 
PPGVIDA”, e iniciar sua inscr ição, colocando como identif icação o número 
gerado no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO SIGA, conforme a letra “a”  do item 
2.2 dessa Chamada Pública;  nome completo,  endereço e letrônico, número de 
celular (com o código ddd)  e a opção de concorrer por vaga da AMPLA 
CONCORRÊNCIA ou da COTA e “cl icar”  em CADASTRAR;  

c)  Em seguida o candidato deverá anexar todos os documentos,  l istados nessa 
Chamada Pública,  exigidos para inscrição.  

d)  O candidato deve escrever o nome do arquivo que ident if ique CADA UM DOS 
DOCUMENTOS necessários para inscrição e em seguida de ve “cl icar” em 
ANEXAR ARQUIVO . Essa operação deve ser efetuada até que todos os  
documentos estejam inseridos no sistema, e  uma vez anexado os  documentos,  
o candidato não poderá fazer nenhuma inserção s/ou alteração.  

e)  A inscr ição só  estará efetivada depois que o candidato “c l icar” o botão 
“EFETIVAR INSCRIÇÃO”.  

f )  O candidato deverá uti l izar a L ista de Checagem de documentos exigidos na 
inscr ição (controle exclus ivo do candidato, não send o necessário seu envio),  
Anexo X,  para certi f icar-se que todos os documentos exigidos na inscr ição 
foram enviados.  

2.17. A hora l imite para envio da inscrição será 21h59min (Hora de Manaus)  do 
últ imo dia de inscr ição definido no Anexo I I I .  Documentos enviados após o período 
da inscr ição, não  serão aceitos para aval iação pela Comissão de Seleção.  

2.18. O recebimento da documentação necessária para a inscr ição do candidato será 
única e exclusivamente via Sistema de Inscrição, e  uma vez enviada a inscr ição, não 
será permit ida qualquer alteração ou aposição de documentos adicionais .  

2.19. Apenas no período da matrícula,  os candidatos classi f icados deverão entregar  
todos os documentos na forma de cópias autenticadas ou com a apresentação dos 
documentos originais .   

2.20. As informações prestadas no Formulário de Inscrição bem como a 
documentação fornecida para a Inscrição  são de inteira responsabi l idade do 
candidato. O PPGVIDA fica no direito de excluir  do processo seletivo aquele que o 

mailto:posgradvida.ilmd@fiocruz.br
http://amazonia.fiocruz.br/index.php/chamada-publica/
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preencher com dados incorretos ou incompletos,  bem como se const atado 
posteriormente que os dados fornecidos são inverídicos,  sem prejuízo de outras  
sanções legais cabíveis.  

2.21. Não haverá em qualquer hipótese inscrição condic ional.  Não serão aceitas  
inscr ições via e-mai l ,  fac-s ímile,  v ia correios,  presencial  na Secr etaria Acadêmica -  
SECA e/ou extemporâneas.  

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. A seleção será operacionalizada por uma Comissão de Seleção designada 
especialmente para este f im .  

3.2. A admissão ao curso de Mestrado será feita  através de Processo Seletivo  
composto das seguintes etapas .  

a)  1ª Etapa:  Homologação das inscr ições.  

b)  2ª Etapa:  Provas Escr itas (Saúde Coletiva,  Conhecimentos Específ icos  e de 
Inglês) ;  

c)  3ª Etapa: Prova Oral .  

3.3.  Todas as etapas do processo seletivo são el iminatórias.  

3.4.  A nota de aprovação nas provas é 7 (sete).  

3.5.  1ª Etapa –  Homologação das inscrições :  A pr imeira etapa compreenderá a  
anál ise,  pela Comissão de Seleção, da documentação enviada para Inscr ição  
conforme definido nesta Chamada Pública .  

3.6.  Do resultado dessa análise ,  será elaborada l ista nominal  dos candidatos em 
ordem alfabét ica,  s inalizando ao lado de cada nome a palavra HOMOLOGADA para 
inscr ições defer idas e NÃO HOMOLOGADA para as inscrições indeferidas  e a opção 
por vaga.  

3.7.  Sendo HOMOLOGADA, o candidato estará  apto a seguir  no processo seletivo .  
Em contrário,  o candidato estará  el iminado do processo.   

3.8.  Caso o nome do candidato não conste na l istagem, o mesmo deverá 
imediatamente,  enviar  e -mail  para posgradvida. i lmd@fiocruz.br  

 SOBRE A NÃO HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO  

3.9. A NÃO HOMOLOGAÇÃO da inscrição recebida pela Comissão de Seleção 
decorrerá de pronto, da ocorrência mínima de:  

a)  Não envio  de quaisquer dos documentos exigidos para inscr ição, conforme 
disposto nesta chamada pública;  

b)  Documentos i legíveis;  

c)  Curr ículo  Lattes que não esteja disponível na Plataforma Lattes;  

d)  Documentos comprobatórios do currículo,  para efeitos de pontuação, que não 
estejam numerados e ordenados conforme orientação indicada  nesta Chamada;  

e)  Comprovante de pagamento no formato “agendamento de pagamento” ;   

f )  Arquivo com extensão diferente  de PDF  (ex:  docx,  jpeg. . .) .  

mailto:posgradvida.ilmd@fiocruz.br
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3.10. Inscrição não homologada pela Comissão de Seleção, por motivo não elencado 
em 3.9,  terá o motivo apresentado e just if icado na Ata da etapa.  

3.11. A aval iação da pert inência/val idade dos documentos comprobatórios  do 
curr ículo Lattes ,  para efeito de pontuação , só ocorrerá na terceira etapa do 
processo seletivo, conforme definido nesta Chamada Pública.  

3.12.  2ª Etapa –  Prova Escrita -  de Saúde Coletiva,  de Conhecimentos Específicos  e 
Prova de Inglês  

a)  A exceção da prova de inglês,  a bibl iografia básica recomendada para cada uma 
das provas,  consta no Anexo I  desta Chamada Públ ica.  Todas as datas,  horários  
e resultados estão publicados no Anexo I I I .  

b)  A prova escrita  será dividida em duas provas:  uma de Saúde Colet iva e uma de 
Conhecimentos Específ icos,  que ocorrerão em um único dia,  nos turnos 
matutino e vespertino . 

c)  Cada uma das provas valerá 10 pontos e  a pontuação das questões estará 
definida no caderno de cada prova . A prova de Saúde Coletiva será de múltipla  
escolha e a prova de Conhecimentos Específ icos será discursiva.  

d)  O local  de real ização das provas será divulgado juntamente com o resultado da 
homologação das inscrições .  

Prova Escrita de Saúde Coletiva.  

e)  A prova de Saúde Coletiva  será respondida por todos os candidatos,  
independente da l inha de pesquisa escolhida.  

f)  O candidato que obtiver nota maior ou igual a 7 (sete)  na Prova  de Saúde 
Coletiva,  receberá a menção APROVADO e seguirá no processo seletivo com a 
correção da prova específ ica.  Em contrário,  receberá a menção NÃO 
APROVADO, não terá corrigida sua prova de conhecimentos específ icos e est ará 
el iminado do processo seletivo.  

Prova de Conhecimentos Específicos.  

g)  A prova de conhecimentos específ icos constará de questões referentes à l inha 
de pesquisa do programa escolhida pelo candidato , no ato da inscrição .  

h)  O candidato que responder mais questões do que a quant idade  definida no 
caderno de prova será  el iminado do certame.  

i)  Serão avaliadas somente as provas cujas respostas estejam l imitadas ao espaço 
destinado para tal ,  não sendo aceito que seja ultrapassado o núm ero máximo 
de l inhas determinado, conforme instruções contidas na capa da prova.  

j )  Na correção da prova serão observados os seguintes cri térios:  a)  adequação 
entre respostas  e perguntas  formuladas;  b) c ompreensão da bibl iograf ia  
indicada;  c)  capacidade de contextual ização teórica e metodológica da 
bibl iograf ia indicada;  e,  d)  Capacidade de expressão escrita ( incluindo coesão 
argumentativa;  precisão conceitual;  c lareza e f luência;  bem como adequação 
à norma culta do português escr ito).  

k)  A nota do candidato na  prova de conhecimentos específ icos  será no mínimo 7 
(sete),  resultando a menção APROVADO. Nessa condição, o  candidato estará 
apto a seguir no processo seletivo .  Em contrár io,  receberá a menção NÃO 
APROVADO e estará automaticamente el iminado do processo.  
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CÁLCULO DA NOTA DA PROVA ESCRITA (SAÚDE COLETIVA + CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS)  

l )  O cálculo da nota da Prova Escrita  será a média ar itmética ponderada entre a  
nota obtida na prova de Saúde Colet iva com peso 6 (seis)  e a nota obtida na  
prova de Conhecimentos Específ icos com peso 4 (quatro) .   

 

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑎 𝐸𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎 (𝑷𝑬) =
(nota de Saúde Coletiva ∗ 6) + (nota de Conhecimentos Específicos ∗ 4)
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PROVA DE INGLÊS 

m)  A prova de inglês  constará de tradução e interpretação de texto cientí f ico da 
área de Saúde Colet iva,  com auxíl io de dicionário  em papel .  

n)  A prova de Inglês é obrigatória .  À exceção dos candidatos com solicitação de 
dispensa deferida, aquele que não comparecer à prova de Inglês receberá nota 
ZERO  na prova e estará automaticamente e l iminado do certame .  

o)  A prova de Inglês é a única prova que não é el iminatória.  Tendo caráter  
classi f icatório,  a Comissão de Seleção se reserva o direito de corrigir  somente 
as provas dos candidatos aprovados na prova oral.  

p)  Resultando da correção, nota inferior  a  7,0 (sete v írgula  zero),  e sendo o  
candidato selecionado para ingresso no Programa, el e deverá real izar  
novamente a Prova de Inglês antes da defesa da dissertação.  

q)  O PPGVIDA não emitirá declaração de aprovação ou de nota da Prova de Inglês.  

3.13.  DAS RECOMENDAÇÕES PARA O S DIAS DAS PROVAS  

a)  O candidato deve obrigator iamente comparecer ao local das provas,  com 
antecedência  mínima de tr inta minutos do horário estabelecido para o início  
das provas,  no horário e dia estabelecido no Anexo I I I .  O mesmo deve 
comparecer munido de caneta esferográf ica  (t inta azul ou preta) e de 
documento de ident if icação apresentado no ato da inscr ição.  

b)  Não será permitido o ingresso do candidato, após o horário determinado, nesta 
Chamada Pública,  para o iníc io das provas.  

c)  Somente terá acesso às provas o candidato que est iver munido de documento 
de identidade (original)  refer ido na letra a  desse item 3.13.  

d)  Durante a real ização da prova não será admitida qualquer espécie de consulta 
ou comunicação entre os candidatos,  nem o porte de l ivros,  manuais ,  
impressos ou anotações,  máquinas calculadoras (também em relógios),  tablet,  
agendas e letrônicas ou simi lares,  telefone celular,  BIP ,  gravador ou qualquer 
outro receptor de mensagens.  

e)  É vedado o ingresso de candidato ao local da prova portando arma de qualquer 
natureza.  

f)  O candidato somente poderá se ausentar do local de realização das provas após 
30 (trinta) minutos de seu início.  O candidato não  poderá levar  o  caderno de 
nenhuma das provas.  
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g)  Em todas as provas os 0 2 (dois)  últ imos candidatos deverão permanecer na 
sala e  somente sairão juntos do recinto,  após a  aposição em Ata de suas 
respectivas ass inaturas.  

h)  Não haverá segunda chamada para as  provas seja qual for  o motivo alegado 
para just if icar a ausência do candidato.  

i )  O não comparecimento/participação a qua isquer  das provas do certame 
importará na el iminação do candidato do Processo Seletivo.  

j )  A folha de resposta das provas deve ser preenchida a caneta com tinta azul ou 
preta. Não será considerada prova fe ita a lápis ,  nessa condição o candidato 
estará automaticamente desclassif icado  do processo seletivo.  

k)  As provas serão corrig idas sem a identif icação do candidato.  

l )  Não será permitida consulta a nenhum tipo de bibl iograf ia durante a realização 
das provas. Apenas na prova de Inglês será permitida consulta ao dicionário  
em papel .  

3.14.  3ª Etapa Prova Oral  (Projeto de Pesquisa e Currículo Lattes)  

a)  A Prova Oral  versará sobre o Projeto de Pesquisa apresentado, com ênfase na 
coerência,  exequibil idade e adequação à l inha de pesquisa escolhida.  

b)  A avaliação do Projeto de Pesquisa será fe ita considerando : Capacidade de 
expressão escrita  ( incluindo ordenamento lógico dos argumentos,  coesão 
argumentativa,  precisão conceitual,  c lareza e f luência,  bem como adequação a 
norma culta do português escrito);  coerência  e consistência da revisã o l iterária  
efetuada no projeto;  capacidade de delimitação de tema e de objeto da 
pesquisa;  congruência  do projeto apresentado com a l inha de pesquisa do 
programa, apontado pelo candidato na capa do projeto;  adequação às regras  
de metodologia c ientí f ica pa ra confecção de um projeto;  

c)  Curr ículo Lattes:  t itulação e atividade acadêmica e qualidade da trajetória  
acadêmica do candidato, com destaque para a produção científ ica,  experiência  
de monitoria,  in iciação cientí f ica,  t itulação de especial ização lato sensu ,  
experiência  docente e  outros indicadores de interesse p ara v ida acadêmica. A 
pontuação está apresentada no Anexo I I .   

d)  Para a Prova Oral,  haverá uma comissão de no máximo 3 avaliadores,  
constituída de professores do curso, preferencialmente da l inha escolh ida pelo  
candidato.  

e)  Os itens de aval iação contidos nessa etapa receberão notas de 0 (zero) a 10 
(dez),  sendo somadas e divididas de modo a obter  uma média ar itmética 
ponderada, onde o projeto de pesquisa  tem peso 1 ,  a  nota do  currículo tem  
peso 1  e  a nota da prova oral  tem peso 2 .  

f )  A prova oral  será real izada em sessão individual .  O dia,  horário e  local da prova 
de cada candidato, serão publicados  juntamente com o resultado da prova 
escrita.  

 

4. DA CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS LOCAIS  E DOS RESULTADOS DAS PROVAS E DAS 
ETAPAS 

4.1. O resultado da correção de cada uma das provas,  resultará uma nota 
compreendida entre 0  (zero) a 10 (dez),  inc lusive.  
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4.2. Cada uma das provas será identif icada por um número, que se tornará doravante 
o número de ident if icação do candidato na prova.  

4.3.  Ao f inal  de cada prova, o candidato deverá entregá - la ao responsável pela sala,  
para que seja colocada em um envelope .  Após ser rubricado por este responsável  e 
pelos 2 (dois )  últ imos candidatos,  o envelope será lacrado na presença destes.   

4.4.  O nome do candidato ou qualquer outra forma de identif icação que não o  
número referido neste item da Chamada ,  não poderá aparecer nas folhas da  prova 
depositada dentro do envelope, sob pena de el iminação do candidato.  

4.5.  As provas serão mantidas no anonimato durante a correção. A Comissão de 
Seleção só  terá acesso à l ista  nominal  dos candidatos,  com sua respect iva 
correspondência numérica,  após a correção e atribuição de notas às provas,  pela  
Comissão de Correção de Provas.  

4.6.  Se o candidato obtiver na prova nota no mínimo 7,0 (sete) será considerado 
APROVADO. Resultando nota menor que 7 ,0 (sete) será considerado REPROVADO e 
estará fora do Processo Seletivo, à exceção da Prova de Inglês.   

4.7.  A publicação do resultado de cada prova e /ou etapa será através de l ista  
nominal,  em ordem alfabética,  contendo o nome do candidato e ao lado a menção 
APROVADO, se a nota obtida for maior ou igual a 7 (sete) ,  ou NÃO APROVADO se a  
nota for menor que 7 (sete).  Não será apresentada a nota obt ida pelo candidato  nas 
fases do Processo.  

4.8. A divulgação dos locais de prova e  do resultado de todas as  etapas  ocorrerá 
em data definida no Anexo I I I ,  a part ir  das 17:00 horas,  no quadro de avisos do 
Inst ituto de Pesquisa Leônidas e Maria Deane (ILMD –  FIOCRUZ) e na Plataforma 
SIGA no endereço e letrônico www.sigass.f iocruz.br ,  observando os seguintes 
passos:  1)  “cl icar” em Inscrição;  2)  “cl icar”  no Programa Condições de Vida e  
Situações de Saúde na Amazônia;  3)  Link seleção.  

4.9. Nenhuma informação sobre o resultado da prova será prestada  na SECA, por 
telefone, correios,  e-mail  ou fac-sími le.  

 

5.  DA MÉDIA FINAL E  CLASSIFICAÇÃO FINAL  

5.1. A MÉDIA FINAL  corresponderá à média ponderada entre a  nota da PROVA 
ESCRITA (PE)  com peso 6 (seis);  a nota obt ida na PROVA ORAL (PO)  com peso 3 (três);  
e a nota PROVA DE INGLÊS  (PI)  com peso 1 (um).   

𝑀É𝐷𝐼𝐴 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 =
(PE ∗ 6) + (PO ∗ 3) + (PI ∗ 1)
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a)  O candidato que apresentar exame de proficiência receberá nota 8,5 (oito 
vírgula c inco) na prova de Inglês.   

b)  Na hipótese de empate na média f inal ,  para f ins de classif icação , será  
observado sucessivamente  o candidato com:  a) maior pontuação na prova de 
conhecimentos específ icos ;  b)  maior  pontuação na PROVA ORAL ;  e,  c)  maior  
pontuação no item I I  do Anexo I I .  

c)  O número de aprovados poderá ser inferior  ao número de vagas  oferecido na 
Chamada Pública .   

5.2.  A CLASSIFICAÇÃO  dos candidatos  

http://www.sigass.fiocruz.br/
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a)  A classif icação f inal dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da Média 
Final,  até  o l imite  total  de vagas estabelecido nesta Chamada Públ ica.  

b)  As vagas que não forem preenchidas em uma das l inhas de pesquisa poderão 
ser remanejadas,  a  cri tério da Comissão de Seleção , para outras l inhas desde 
que haja candidatos classif icados nelas.  

PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

5.3. O preenchimento das vagas por candidatos cotistas será realizado para os  
candidatos aprovados segundo sua classi f icação f inal,  considerando três aspectos:   

a)  Se o candidato que se autodeclara negro  ou indígena for aprovado dentro do 
número de vagas oferecido para ampla concorrência ,  ele  não se classif ica nas  
vagas destinadas aos cotista .   

b)  Em caso de desistência de cotista aprovado em vaga reservada,  a vaga será 
preenchida pelo cotista posteriormente c la ssif icado.  

c)  Se as vagas reservadas para os candidatos cotistas não forem preenchidas,  
serão revertidas para a l ivre concorrência.   

5.4.  Pode ocorrer de não serem preenchidas todas as vagas,  v isto que as etapas do 
processo seletivo  são el iminatór ias.  
 
6. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

6.1.  A divulgação e apresentação do resultado f inal do processo seletivo será através 
de l ista nominal  contendo o nome do candidato , a menção CLASSIFICADO, a média 
f inal e a c lass if icação obtida no processo seletivo  e a opção de vaga (cotista ou 
ampla concorrência) .   

6.2.  A divulgação da l ista  ocorrerá a  partir  das  17:00 horas,  na data def inida no 
Anexo I I I ,  no quadro de avisos do Inst ituto Leônidas & Maria  Deane ( ILMD –  
FIOCRUZ) e  na Plataforma SIGA no endereço eletrônico www.sigass.f iocruz.br ;  
observando os seguintes passos :  1)  “cl icar”  em Inscrição;  2)  “cl icar”  no Programa 
Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia;  3)  Link seleção. 

 

7.  DOS RECURSOS 

7.1. Todas as etapas do processo seletivo têm prazo para interposição de recursos  
incluindo a publ icação do resultado f inal do processo, tendo como termo inicia l  a 
data de sua divulgação .  

7.2.  O candidato poderá, observando o prazo mencionado no subitem 7.1,  solicitar  
vista das provas da 2ª  etapa  e da 3ª  etapa, uma única vez,  pessoalmente na SECA,  
para dissipar eventual  dúvida, para possível pedido de recurso.  

7.3. O recurso deverá ser indiv idual,  devendo o candidato uti l izar o formulário  
específ ico para este procedimento (Anexo XI) .  

7.4.  O recurso deverá ser preenchido, assinado , e entregue na SECA.  

7.5. Será indeferido l iminarmente, o pedido de recurso cujo teor desrespeite a 
Comissão de Seleção,  sem fundamentação ,  apresentado fora do período ou não 
subscrito pelo próprio  candidato.  

7.6. Todos os recursos serão analisados  pela  instância competente  e os resultados 
serão publ icados na Plataforma SIGA www.sigass. f iocruz.br  > l ink Inscr ição > 

http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
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Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Condições de Vida e Situações de 
Saúde na Amazônia –  PPGVIDA 

7.7. Em nenhuma hipótese ser á aceito pedido de reconsideração da decisão tomada 
pela Comissão de Seleção, em relação ao recurso.  

 

8. DA MATRÍCULA INSTITUCIONAL 

8.1. O candidato aprovado deverá efetuar  matrícula insti tucional no período  e 
horário def inido no Anexo I I I ,  na SECA,  no ILMD/FIOCRUZ, Rua Teresina,  476, 
Adrianópolis,  Manaus,  AM - 69057-070. 

8.2.  No ato da matrícula  inst ituc ional  o candidato deverá apresentar os seguintes  
documentos:  

a)  Formulár io de Matr ícula,  que deverá ser  preenchido e ass inado na SECA.  

b)  Cópia da Carteira de Ident idade Civ i l  ou Mil itar ( frente e verso),  que 
conste a naturalidade.  

c)  CPF (caso o número não conste na Carteira de Identidade Civi l  ou Mil itar).   

d)  Diploma do curso de graduação ; para os graduados no Bras i l ,  este deve 
estar devidamente reconhecido pelo MEC . (NÃO SERÁ ACEITA 
DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO) .  

e)  RNE para estrangeiro natural izado ou com visto permanente;   

f)  Certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação o diploma 
de graduação.  

g)  Histórico Escolar do curso superior devidamente carimbado pela 
insti tuição emitente  (frente e verso) .   

h)  Declaração própria que tem condições de frequentar o curso, durante os  
24 (vinte e quatro) meses,  mesmo para os candidatos que não solic itaram 
bolsa de estudo.  

O candidato estrangeiro sem visto permanente ou natural idade brasi le ira  deverá 
apresentar:  

i )  Passaporte com visto de estudante, emitido pela autor idade competente  
(em substituição aos documentos de identi f icação, letras b) e c)  ;  

j )  Comprovação de aprovação no exame CelpBras;  

k)  Diploma de graduação e histórico escolar  da Instituição de origem . Não 
será aceito nenhum tipo de declaração de comprovação de conclusão de 
ensino superior.  

8.3.  O candidato deverá entregar à SECA, além dos documentos l istados acima, duas 
fotos 3x4.  

8.4. Os documentos solicitados de vem ser  entregues uma cópia,  no padrão A4 
apresentando o original  para conferência,  ou uma cópia autenticada em cartório .  
No caso de cópias não autent icadas,  estas deverão obrigator iamente ser conferidas ,  
à vista dos originais ,  e autenticadas pelo servidor responsável,  no momento do 
recebimento das mesmas na SECA.  
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8.5. O candidato que, no prazo dest inado à matrícula institucional ,  não comparecer  
para efetivá-la ou não cumprir as exigências de documentação anteriormente 
especif icadas,  não poderá se matricular.  Neste caso, f ica sem efeito o resultado 
obtido pelo candidato no processo de seleção e será convocado o próximo candidato 
em l ista de espera ,  de acordo com a ordem de classif icação e l inha de pesquisa ,  se  
houver.  

8.6.  O candidato chamado em decorrê ncia do subitem 8.5. terá 72 (setenta e duas)  
horas,  após noti f icação feita pela SECA, para efetivar sua matr ícula .   

8.7.  O candidato chamado em decorrência do subitem 8.5,  que não comparecer no 
período estabelecido em 8.6 para efetivação da matrícula  instituc ional,  perderá seu 
direito a vaga no Curso de Mestrado decorrente desta seleção.  

8.8. Os procedimentos l istados nos subitens  8.5,  8.6 e 8 .7,  serão realizados até que 
as vagas ofertadas nesta Chamada Públ ica s ejam todas preenchidas ou que se esgote 
a l ista de espera  de candidatos.  

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1. A inscrição do candidato  implica na tácita aceitação  de todas as normas e  
instruções definidas para o processo de seleção nesta CHAMADA PÚBLICO, e nos 
comunicados tornados público,  sem exceção .  

9.2. Qualquer regra prevista nest a Chamada Pública  poderá ser a lterada, a qualquer 
tempo, antes  da realização de qualquer das etapas ,  mediante nova publ icação do 
item ou itens eventualmente retif icados,  alterados ou complementados.  

9.3.  Todas as reuniões da Comissão de Seleção serão lavradas em atas.  Estas devem 
conter as ocorrências  verif icadas e as decisões tomadas, devidamente assinadas 
pelo presidente da comissão .  

9.4.  Em nenhuma das etapas do processo seletivo serão fornecidas informações a  
respeito dos resultados por telefone, e-mail ,  fac-s ímile  ou na Secretaria Acadêmica 
-  SECA.  

9.5.  Os casos omissos serão anal isados pela Coordenação do PPGVIDA  ouvida,  
sempre que necessário ,  a Procuradoria Jurídica da FIOCRUZ.  

9.6. É de inteira responsabi l idade do candidato acompanhar  todas as  publ icações 
referentes ao desenvolvimento do processo seletivo ,  no site do ILMD ou na 
Plataforma SIGA (www.sigass. f iocruz.br  > l ink  Inscrição > Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia –  
PPGVIDA.  

 

Manaus, 12 de março de 2018. 

 

SÉRGIO LUIZ BESSA LUZ   

Diretor do ILMD-FIOCRUZ 

http://www.sigass.fiocruz.br/
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ANEXO I  
 

A bibl iografia  citada que não estiver disponível nas bases bibl iográficas  de acesso 
l ivre,  poderá ser encontrada na Bibl ioteca do ILMD.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA PARA PROVA DE SAÚDE COLETIVA  

 

1)  FLORES, Thaynã Ramos et al.  Consumo de le ite materno e fatores associados 
em crianças menores de dois anos:  Pesquisa Nacional de Saúde, 2013.  Cad.  
Saúde Pública ,  Rio de Janeiro,  v.  33,  n.  11,  e00068816,  nov.   2017. Disponível  
em: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00068816 

 

2) MACHADO, Cr ist iani  Vieira;  L IMA, Luciana Dias de;  BAPTISTA, Tat iana Wargas 
de Far ia.  Polít icas de saúde no Bras i l  em tempos contraditórios:  caminhos e  
tropeços na construção de um sistema universal .  Cad. Saúde Pública ,  Rio de 
Janeiro,  v.  33,  supl.  2,  e00129616, 2017. Disponível  em:  
http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00129616 

 

3)  CALDART, Raquel Voges  et a l.  Fatores  associados à pneumonia em crianças 
Yanomami internadas por condições sensíveis à atenção pr imária na região 
norte do Brasi l .  Ciênc.  saúde coletiva ,   Rio de Janeiro,   v.  21,  n.  5,  p.  1597-
1606,  maio  2016. Disponível em:  

http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015215.08792015 

 

4)  VIACAVA, Francisco et  al.  Aval iação de Desempenho de Sistemas de Saúde:  
um modelo de análise.  Ciênc.  saúde coletiva ,   R io de Janeiro,   v .  17,  n.  4,  p.  
921-934,  Apr.   2012. Disponível em:  

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232012000400014 

 

5)  TAMAKI,  Edson Mamoru et  al .  Metodologia  de construção de um painel  de 
indicadores para o monitoramento e a avaliação da gestão do SUS.  Ciênc. 
saúde coletiva,   Rio de Janeiro,   v.  17,  n.  4,  p.  839-849,  Apr.   2012. Disponível  
em: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232012000400007 

 

6) VIEIRA,  Janete Maria  Rebelo;  GARNELO, Luíza;  HORTALE,  Virginia  Alonso.  
Anál ise da atenção básica em cinco municípios da amazônia ocidental,  com 
ênfase no Programa Saúde da Famíl ia.  Saúde soc . ,  São Paulo ,   v .  19,  n.  4,  p.  
852-865,  Dec.   2010. Disponível  em:  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
12902010000400012.  

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00068816
http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00129616
http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015215.08792015
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232012000400014
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232012000400007
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902010000400012
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902010000400012
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BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA A PROVA ESPECÍFICA DA LINHA DE FATORES 
SÓCIO-BIOLÓGICOS NO PROCESSO SAÚDE -DOENÇA NA AMAZÔNIA 

 

1) LESSER, JEFFREY; KITRON, URIEL. A geografia social do zika no Brasil. Estud. av.,  São Paulo ,  v. 

30, n. 88, p. 167-175,  Dec.  2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/s0103-

40142016.30880012 

2) DONALISIO, Maria Rita; FREITAS, André Ricardo Ribas; ZUBEN, Andrea Paula Bruno Von. 

Arboviroses emergentes no Brasil: desafios para a clínica e implicações para a saúde 

pública. Rev. Saúde Pública,  São Paulo ,  v. 51,  30,    2017. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/s1518-8787.2017051006889 

3) LIMA, Joanna M. Tucker et al. Does deforestation promote or inhibit malaria transmission in 

the Amazon? A systematic literature review and critical appraisal of current evidence. Phil. 

Trans. R. Soc. B, v. 372, n. 1722, p. 20160125, 2017. Disponível em: 

http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/372/1722/20160125 

4) GIACOMAZZI, Juliana et al. The burden of serious human fungal infections in Brazil. Mycoses, 

v. 59, n. 3, p. 145-150, 2016. Disponível em: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/myc.12427/full  

5) TAUIL, Pedro Luiz. Aspectos críticos do controle da febre amarela no Brasil. Rev. Saúde 

Pública, São Paulo,  v. 44, n. 3, p. 555-558,  June  2010. Disponível  

em:  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102010005000014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40142016.30880012
http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40142016.30880012
http://dx.doi.org/10.1590/s1518-8787.2017051006889
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/372/1722/20160125
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/myc.12427/full
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102010005000014
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BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA A PROVA ESPECÍFICA DA LINHA DE PROCESSO 
SAÚDE, DOENÇA E ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO A POPULAÇÕES INDÍGENAS E 

OUTROS GRUPOS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE  

 

1) RABETTI, Aparecida de Cássia; FREITAS, Sérgio Fernando Torres de. Avaliação das ações em 

hipertensão arterial sistêmica na atenção básica. Rev. Saúde Pública,  São Paulo,  v. 45, n. 2, p. 

258-268,  Apr.  2011. Disponível em:   http://dx.doi.org/10.1590/S0034-

89102011005000007 

2) SCHOR, Tatiana, Moisés Augusto Tavares-Pinto, Francisco Carlos da Costa Avelino et Marina 

Lelis Ribeiro, « Do peixe com farinha à macarronada com frango: uma análise das 

transformações na rede urbana no Alto Solimões pela perspectiva dos padrões 

alimentares. », Confins [En ligne], 24 | 2015. Disponível  em:   URL: 

http://journals.openedition.org/confins/10254 

3) AMORIM, Leonardo de Paula et al. Avaliação do preenchimento da Caderneta de Saúde da 

Criança e qualidade do preenchimento segundo o tipo de serviço de saúde usado pela 

criança. Ciência & Saúde Coletiva, v. 23, p. 585-597, 2018. Disponível em:  

http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/avaliacao-do-preenchimento-da-

caderneta-de-saude-da-crianca-e-qualidade-do-preenchimento-segundo-o-tipo-de-servico-

de-saude-usado-pela-crianca/15635?id=15635&id=15635&id=15635&id=15635 

4) GARNELO, Luiza et al . Organização do cuidado às condições crônicas por equipes de Saúde da 

Família na Amazônia. Saúde debate,  Rio de Janeiro,  v. 38, n. spe, p. 158-172,  Oct.  2014. 

Disponível em:  http://dx.doi.org/10.5935/0103-1104.2014S012 

5) PEREIRA, Pedro Paulo Gomes. Limites, traduções e afetos: profissionais de saúde em contextos 

indígenas. Mana,  Rio de Janeiro,  v. 18, n. 3, p. 511-538,  Dec. 2012. Disponível  

em: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-93132012000300004 

6) CRUZ, Katiane Ribeiro da; COELHO, Elizabeth Maria Beserra. A saúde indigenista e os desafios 

da particip(ação) indígena. Saude soc.,  São Paulo ,  v. 21, supl. 1, p. 185-198,  May  2012. 

Disponível em:  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902012000500016. 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102011005000007
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102011005000007
http://journals.openedition.org/confins/10254
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/avaliacao-do-preenchimento-da-caderneta-de-saude-da-crianca-e-qualidade-do-preenchimento-segundo-o-tipo-de-servico-de-saude-usado-pela-crianca/15635?id=15635&id=15635&id=15635&id=15635
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/avaliacao-do-preenchimento-da-caderneta-de-saude-da-crianca-e-qualidade-do-preenchimento-segundo-o-tipo-de-servico-de-saude-usado-pela-crianca/15635?id=15635&id=15635&id=15635&id=15635
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/avaliacao-do-preenchimento-da-caderneta-de-saude-da-crianca-e-qualidade-do-preenchimento-segundo-o-tipo-de-servico-de-saude-usado-pela-crianca/15635?id=15635&id=15635&id=15635&id=15635
http://dx.doi.org/10.5935/0103-1104.2014S012
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-93132012000300004
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902012000500016
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ANEXO II  -  PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES  
 

1.  A análise  do CURRÍCULO LATTES  do candidato compreenderá os seguintes itens:  Item I  
–  T itulação Acadêmica;  Item II  –  Produção Intelectual na área do curso;  e Item I I I  –  
Atividade Acadêmica.  

2.  Serão consideradas  as escalas de valores  abaixo especif icado s, com computação 
máxima de até 10 (dez) pontos em cada dos i tens I ,  I I  e I I I .  

3.  A nota da aval iação do  CURRÍCULO LATTES  é a média aritmética simples dos pontos 
obtidos pelo candidato, nos itens I ,  I I  e I I I .  

4.  O Candidato deve anexar SOMENTE comprovantes dos últ imos 5 (cinco) anos .  

I tem I  –  
TITULAÇÃO 
ACADÊMICA 
NA ÁREA DO 

CURSO 

TIPO ÁREA 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA  

1.  Especia l ização (máx imo de um curso)  
A part i r  de 360 horas  

1.1.  Saúde 10,0  

1.2.  Demais áreas  8,0  

2.  Aperfeiçoamento  (máximo de um 
curso)  A part i r  de 180 horas  

2.1.  Saúde 7,0  

2.2.  Demais áreas  6,0  

Os cert i f i ca dos  de  Es pec ia l iza çã o e  Aperfe iço ame nt o :  Só  serã o po nt ua do s  aq ueles  q ue  pree n cher em o s  
requ is i t os  d a  leg i s laç ão  e spe cí f i ca .  

I tem I I  –  
PRODUÇÃO 

INTELECTUAL 
NA ÁREA DO 
CURSO NOS 
ÚLTIMOS 5 

ANOS 

TIPO NATUREZA 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA  

3.  Art igo em Per iód ico  Indexado  
3.1.  Trabalho Completo  7,0  

3.2.  Resumo  5,0  

4.  L ivro c ient í f ico  

4.1.  Texto In tegral  10,0  

4.2.  Cap ítu lo  7,0  

4.3.  Co letânea  5,0  

5.  Traba lho em Anais  
5.1.  Trabalho Completo  4,0  

5.2.  Resumo  3,0  

6.  Apresentação  de Trabalho  6.1.  Congresso C ient í f i co  2,0  

7.  Tradução  
7.1.  Art igo  3,0  

7.2.  L ivro  2,0  

 

I tem I I I  -  
ATIVIDADES 

ACADÊMICAS 
NOS 

ÚLTIMOS 5 
ANOS 

ATIVIDADE  
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA  

8.  Ens ino em Curso de 
Graduação*  

8.1.  Professor  responsável  por  
d isc ip l ina na área  de saúde  

2,0  

8.2.  Professor  responsável  por  
d isc ip l ina em outras áreas  

1,0  

9.  Projetos de 
Extensão e Pesquisa  

 

9.1.  Part ic ipação  comprovada em 
projeto  aprovado inst itucionalmente  

2,0  

10.  Part ic ipação em 
Programa de In ic iação 

Cient i f i ca  
10.1.  Ano  1,5  

11.  Part ic ipação em 
PET 

11.1.  Ano  1,0  

12.  Monitor ia  12.1.  D isc ip l ina  0,5  

* Somente serão  computadas d isc ip l inas  min ist radas  com carga horár ia  mín ima de 30  
horas.  
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ANEXO II I  
CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

ETAPAS ATIVIDADES INICIO  TÉRMINO HORÁRIO 

1ª ETAPA 
PERÍODO PARA SOLICITAR ISENÇÃO DE 

TAXA DE INSCRIÇÃO 
06/03/2018 07/03/2018 on-line 

1ª ETAPA 
PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS 
PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

09/03/2018 
 

17h00 

1ª ETAPA 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O 

PROCESSO SELETIVO 
13/03/2018 29/03/2018 on line 

1ª ETAPA 
DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

HOMOLOGADAS 
10/04/2018 17h00 

1ª ETAPA 
PUBLICAÇÃO DO LOCAL DA PROVA DE 

SAÚDE COLETIVA, DA PROVA DE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E DE INGLÊS 

10/04/2018 17h00 

1ª ETAPA 
PERÍODO PARA INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS DAS INSCRIÇÕES NÃO 

HOMOLOGADAS 
11/04/2018 12/04/2018 

8h às 12h e 
13h às 15h  

1ª ETAPA 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS ANÁLISES 

DOS RECURSOS 
17/04/2018 17h00 

2ª ETAPA 
REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA: PROVA DE 

SAÚDE COLETIVA  
18/04/2018 9h às 11h   

2ª ETAPA 
REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA: PROVA DE 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
18/04/2018 14h às 17h 

2ª ETAPA REALIZAÇÃO DA PROVA DE INGLÊS 19/04/2018 09h às 11h 

2ª ETAPA 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA DE 

SAÚDE COLETIVA 
20/04/2018 17h00 

2ª ETAPA 
PERÍODO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

DO RESULTADO DA PROVA DE SAÚDE 
COLETIVA 

23/04/2018 24/04/2018 
8h às 12h e 
13h às 16h  

2ª ETAPA 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DOS 

RECURSOS DA PROVA DE SAÚDE COLETIVA 
25/04/2018 17h00 

2ª ETAPA 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA 

ESCRITA (SAÚDE COLETIVA E 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) 

25/04/2018 17h00 

2ª ETAPA 
PERÍODO PARA INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSOS DOS RESULTADOS DA PROVA 
ESCRITA 

26/04/2018 27/04/2018 
8h às 12h e 
13h às 16h  

2ª ETAPA 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS ANÁLISES 

DOS RECURSOS DA PROVA ESCRITA 
02/05/2018 17h00 

3ª ETAPA 
DIVULGAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA 

PROVA ORAL 
25/04/2018 17h00 
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3ª ETAPA PROVA ORAL (ENTREVISTA)  02/05/2018 04/05/2018 
9h às 12h e 
14h às 18h  

3ª ETAPA 
DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS NA PROVA 

ORAL E NA PROVA DE INGLÊS 
08/05/2018 17h00 

3ª ETAPA 
PERÍODO PARA INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSOS DOS RESULTADOS DAS PROVAS 
DE INGLÊS E DA PROVA ORAL 

09/05/2018 10/05/2018 
8h às 12h e 
13h às 16h  

3ª ETAPA 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS ANÁLISES 

DOS RECURSOS DOS RESULTADOS DAS 
PROVAS DE INGLÊS E DA PROVA ORAL 

15/05/2018 17h00 

ETAPA FINAL 
DO PROCESSO 

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 
SELEÇÃO  

15/05/2018 17h00 

ETAPA FINAL 
DO PROCESSO 

PERÍODO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 

16/05/2018 17/05/2018 
8h às 12h e 
13h às 16h  

ETAPA FINAL 
DO PROCESSO 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DOS 
RECURSOS E DA LISTA FINAL DOS 

SELECIONADOS 
22/05/2018  17h00 

MATRÍCULA 
INSTITUCIONAL 

MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS 07/08/2018 08/08/2018 
8h às 12h e 
13h às 16h  

AULA INÍCIO DAS AULAS 10/09/2018 14/09/2018 
8h às 12h e 
14h às 16h  
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ANEXO IV 
INSTRUÇÃO PARA PAGAR GRU –  SELEÇÃO PPGVIDA 2018 

 
Para o pagamento da taxa de inscrição o seguinte procedimento tem que ser  
seguido:  

 

A GRU (Guia de Recolhimento da União) é gerada no site do Ministério da Fazenda, 
portal  SIAFI no seguinte endereço:  

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp  

O acesso ao endereço acima só poderá ser feito através do navegador Internet  
Explorer.  

No site deverão ser preenchidas as seguintes informações:    

Unidade Gestora (UG):  254474 

Gestão: 25201 –  FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ  

Nome da unidade:  CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS E MARIA DEANE  

Código de Recolhimento:  28922-1 (vai  aparecer automaticamente:  SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS)  

Depois cl icar  em AVANÇAR e preencher:  

Competência:  mm/aaaa (coloca-se o mês e ano em que  se está fazendo o 
pagamento)  

Vencimento até: 29/03/2018 

CPF do Contribuinte: CPF do candidato  

Nome do Contribuinte / Recolhedor: Nome do candidato  

Valor:  R$ 100,00   

Depois c l icar  em EMITIR GRU .  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
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ANEXO V 
 

DOCENTES ORIENTADORES PARA O PERÍODO 201 8-2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L inha:  Fatores sócio biológicos no processo saúde -doença na Amazônia  

Docentes  Link do Currículo Lattes  

ANI BEATRIZ JACKISCH MATSUURA  http://lattes.cnpq.br/5413782208141710  

CLAUDIA MARIA RIOS VELASQUEZ  http://lattes.cnpq.br/7584006210682322  

FELIPE ARLEY COSTA PESSOA  http://lattes.cnpq.br/0065844952697911  

FLOR ERNESTINA MARTINEZ ESPINOSA  http://lattes.cnpq.br/6327051322950104  

JAMES LEE CRAINEY  http://lattes.cnpq.br/7790610359620474  

ORMEZINDA CELESTE CRISTO FERNANDES http://lattes.cnpq.br/6470486935659372  

Linha: Processo Saúde, Doença e Organização da Atenção a populações indígenas e 

outros grupos em situações de vulnerabil idade:  

Docentes  Link do Currículo Lattes  

ANA LUCIA DE MOURA PONTES  http://lattes.cnpq.br/3730521013619096  

EVELYNE MARIE THERESE MAINBOURG  http://lattes.cnpq.br/9390129101072174  

FELIPE RANGEL DE SOUZA MACHADO  http://lattes.cnpq.br/8770709769344919  

JULIO CESAR SCHWEICKARDT  http://lattes.cnpq.br/3303449364388846  

MARIA LUIZA GARNELO PEREIRA  http://lattes.cnpq.br/7853309952216648  

RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA  http://lattes.cnpq.br/2119443634355275  

ROSANA CRISTINA PEREIRA PARENTE  http://lattes.cnpq.br/8512535587155370  

http://lattes.cnpq.br/5413782208141710
http://lattes.cnpq.br/7584006210682322
http://lattes.cnpq.br/0065844952697911
http://lattes.cnpq.br/6327051322950104
http://lattes.cnpq.br/6470486935659372
http://lattes.cnpq.br/3730521013619096
http://lattes.cnpq.br/9390129101072174
http://lattes.cnpq.br/8770709769344919
http://lattes.cnpq.br/3303449364388846
http://lattes.cnpq.br/7853309952216648
http://lattes.cnpq.br/2119443634355275
http://lattes.cnpq.br/8512535587155370
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ANEXO VI  
 

FORMULÁRIO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
 

Nome completo   

NIS-Número de 
Ident if icação Social  

 

 

Declaro ser  candidato  amparado pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008,  
publicado no Diár io  Oficia l  da União de 3 de outubro de 2008 , inscrito  no Cadastro  
Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico) ,  de que trata o Decreto 
no 6.135, de 26 de junho de 2007  e membro de famíl ia de baixa renda, nos termos 
do Decreto nº 6.135, de 2007 . 

Declaro estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha 
inteira responsabi l idade.  

No caso de declaração falsa,  declaro estar c iente de que estarei  sujeito às  sanções 
previstas em lei,  aplicando -se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto nº 83.936, de 6/09/1979.  

Finalmente, declaro concordar,  se houver necessidade, com a di vulgação de minha 
condição de solicitante de isenção de taxa de inscrição nos documentos resultantes  
da Seleção Pública.  

 

 
 

______________, ____ de ______________ de 2018.  
 
 
 

___________________________________________  
Assinatura do candidato  
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ANEXO VII  
 

AUTODECLARAÇÃO –  COR/RAÇA –  PARTICIPANTE À VAGA DE LIVRE 
CONCORRÊNCIA 

 
 

Nome do candidato   

L inha de pesquisa   

 
 

DECLARO nos termos da legislação em vigor  que ident if ico -me como [    ]  preto [     ]  pardo 
[    ]  amarelo [     ]  branco ou [   ]  indígena e vou participar  do Processo Selet ivo do PPGVIDA 
2018, através das vagas destinadas à LIVRE CONCORRÊNCIA, nos termos estabelecidos 
nesta Chamada Públ ica do  processo de seleção para ingresso no curso de Mestrado do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu  em Condições de Vida e Situações de Saúde na 
Amazônia –  PPGVIDA, 4ª turma –  Se leção 2018.  

DECLARO, ainda, que as informações prestadas nesta declaração são de minha inteira 
responsabi l idade, estando ciente de que, em caso de falsidade ideológica,  f icarei suje ito 
ao desl igamento do curso e às sanções prescritas na legis lação em vigor.  

Finalmente, DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas 
destinadas à L IVRE CONCORRÊNCIA, nos documentos e l istas publicadas durante o processo 
seletivo.  

 

 
Manaus, . . . . . . . .de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 2018  

 
 
 
 

______________________________________________ 
                   Assinatura do Candidato  
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ANEXO VII I  
 

AUTODECLARAÇÃO –  PARTICIPANTE DE VAGA DE COTA: NEGRO (PRETO 
OU PARDO) OU INDÍGENA 

 
 

Nome do candidato   

L inha de pesquisa   

 
 

DECLARO nos termos da legislação em vigor  que ident if ico -me como [    ]  preto [     ]  pardo 
ou [    ]  indígena e desejo me inscrever para concorrer  às vagas destinadas às ações 
afirmativas,  nos termos estabelecidos nesta Chamada Pública do  processo de seleção para 
ingresso no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Condições 
de Vida e S ituações de Saúde na Amazônia –  PPGVIDA, 4ª turma –  Seleção 2018.  

DECLARO, ainda, que as informações prestadas nesta declaração são de minha inteira 
responsabi l idade, estando ciente de que,  em caso de falsidade  ideológica ou não 
comprovação da def iciência,  f icarei suje ito ao desl igamento do curso e  às  sanções 
prescr itas na legis lação em vigor.  

Finalmente, DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas 
destinadas às ações afirmativas,  n os documentos e l istas publ icadas durante o processo 
seletivo.  

 

 
Manaus, . . . . . . . .de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 2018  

 
 
 
 

__ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __  

                   Assinatura do Candidato  

 

 

 

 

No caso de indígena: Para comprovação e cumprimento do exigido nesta Chamada Pública,  
envio em anexo a esta DECLARAÇ ÃO [    ]  cópia do registro  administrativo de nascimento e 
óbito de índios (RANI) ;  OU  [     ]  declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena 
assinada por l iderança local .  
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ANEXO IX 
 
 

DECLARAÇÃO –  PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 
 

Nome do candidato   

Cor/raça  (  )  branca;  (  )  preta;  (  )  parda;  (  )  amarela;  (  )  indígena  

Linha de pesquisa   

Precisa de atendimento diferenciado durante a real ização da prova?  
 SIM 

 NÃO 

Se você respondeu SIM a pergunta anterior,  quais as condições diferenciadas de que 
necessita para a realização da prova?  

 

 

 

 

DECLARO que desejo  me inscrever para concorrer  às  vagas dest inadas às  ações 
afirmativas –  Pessoa com Deficiência,  nos termos estabelecidos nesta Chamada Pública 
do processo de seleção para ingresso no curso de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação Str icto Sensu em Condições de Vida e  Situações de Saúde na Amazônia –  
PPGVIDA, 4ª turma –  Seleção 2018.  

DECLARO, ainda, que as informações prestadas nesta declaração são de minha inteira 
responsabi l idade, estando c iente de que,  em caso de falsidade ideológica ou não 
comprovação da deficiência,  f icarei sujeito ao desl igamento do curso e às sanções 
prescr itas na legis lação em vigor.  

Finalmente, DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por 
vagas destinadas às  ações afirmat ivas,  nos documentos e  l istas  publicadas durante o 
processo seletivo.  

E,  para comprovação e cumprimento do exigido na chamada públ ica,  envio em anexo a 
esta DECLARAÇÃO o Laudo Médico, assinado por médico especial ista na deficiência 
apresentada, com CRM, emitido nos últ imos 03 ( três)  meses,  atestando a espécie e o 
grau, ou nível da def iciência,  com expressa referência ao código correspondente da 
Class if icação Internacional de Doenças (CID -10).  

  
 

Manaus, . . . . . . . .de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 2018  
 
 
 
 

__ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __  

                   Assinatura do Candidato  
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ANEXO X 
 

LISTA DE CHECAGEM DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO  
(CONTROLE EXCLUSIVO DO CANDIDATO, NÃO É NECESSÁRIO ENVIAR)  

 
 

 Se for solicitar  isenção de pagamento de TAXA DE INSCRIÇÃO  

 Requerimento de Sol ic itação de Isenção  

 Cartão de Inscrição no CadÚ nico  

 Comprovantes de renda do mês anter ior conforme chamada públ ica  

 Para efetivar a INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

 Formulár io de inscr ição preenchido e assinado por meio da Plataforma SIGA  

 Carteira de Identidade Civi l  ou Mil itar ,  ou Carteira do Conselho de Classe (frente e  
verso, se necessár io ),  ou Carteira de Trabalho e Previdência Social,  ou Carteira  
Nacional de Habil itação, que conste o número de ident idade civ i l  ou mil itar  e que 
tenha fotograf ia do candidato.  

 CPF caso o número não  conste nos documentos l istados anteriormente  

 Comprovante de proficiência em l íngua inglesa.  

 Diploma do curso de graduação  (frente e verso),  no formato A4   OU  

 Declaração da IES que está apto a colar grau e/ou que receberá seu diploma antes do 
dia dest inado a sua matrícula institucional no PPGVIDA , se aprovado no processo 
seletivo.  

 Comprovante de pagamento do boleto bancário no valor de R$ 100,00 . OU  

 Isenção de pagamento da TAXA de INSCRIÇÃO  

 Documento se autodeclarando negro (preto,  pardo) ou indígena  

 No caso de indígena:  cópia do registro  administrat ivo de nascimento e óbito de índios 
(RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por 
l iderança local .  

 Documento se autodeclarando pessoa com defic iência e Laudo Médico, emitido nos 
últ imos 03 (três)  meses,  por médico especial ista na def iciência  apresentada, 
atestando a espécie e o grau, ou nível da deficiência,  com expressa referência ao 
código correspondente da Classi f icação Internacional de Doenças (CID -10).   
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ANEXO XI 
 

PEDIDO DE RECURSO 
Nome do candidato   

L inha de pesquisa   

RECURSO REFERENTE ETAPA ______PROVA DE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus,               de                     de 2018  

 
 

As s in at ur a  do  Ca n di da to  

 
Em anexo a  este  recurso  seguem os segu intes documentos:  ( l i star  os documentos)  

 


