
 

 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2017 

Programa  de Pós-Graduação Stricto Sensu  em Biolog ia da Interação 
Patógeno Hospedeiro -  PPGBIO-INT ERAÇÃO 

 
 
O INSTITUTO DE PESQUISA LEÔNIDAS & MARIA DEANE ,  por  intermédio  de  seu  
DIRETOR,  torna públ ico  a abertura  de inscrições e estabelece as  normas para  o  
processo de seleção públ ica  de  candidatos  para ingresso no Curso de Mestrado 
Acadêmico do Prog rama de Pós-Graduação Stricto  Sensu em B iologia da  
Interação Patógeno Hospedeiro.  

 

1. DAS  DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1.  O ingresso ao Curso de Mestrado será real izado mediante  processo 
seletivo nos  termos desta chamada públ ica ,  cujo cronograma encontra-se no 
Anexo I I I .  

1.2.  A real ização do processo seletivo f icará  a cargo da Comissão de Seleção 
nomeada para este  f im.  

1.3.  O processo de  seleção será  real izado em  3 (três)  etapas.  

1.4.  O curso, cujas  vagas são oferecidas  na  presente  Chamada Públ ica ,  terá  
sede em Manaus.  

1.5.  Para  esta  Chamada Públ ica , es tão sendo oferecidas  20 vagas .  Na  inscri ção,  
o candidato  escolherá  uma l inha  de  pesquisa  na  qual  deseja desenvolver  seus  
estudos.   

a)  Linha de pesquisa 1:  Eco epidemiologia das  doenças transmissíve is   

A  l inha abordará  pesquisas  que  investig uem a influência das 
alterações  antrópicas e ambientais no perfi l  epidemiológico das 
doenças transmissíveis.  Ela também contemplará estudos  que  
investiguem a biodiversidade dos  insetos vetores de agentes 
patogênicos  e  a  compreensão dos  fatores  ecológicos ,  biológicos  e  
comportamentais que  determinem  as  dinâmicas de  transmissão 
dessas doenças.  

Ainda nesta  l inha,  outros  estudos  abordarão os  fatores  cl ínicos  e/ou 
biológicos associados à  apl icação de  métodos de  prevenção e/ou 
controle  das  doenças  transmissíveis, bem  como a  investigação de  
determinantes  epidemiológicos e f is iopatológicos associados aos  
agravos das  doenças  infecto-parasitárias.  

b)  Linha de  pesquisa  2:  Bioquímica,  biologia  celular  e  molecular  de  
patógenos e seus veto res   

A  l inha  abordará  estudos  que  investiguem  mecanismos  celulares  e  
moleculares associados  na interação parasi to-hospedeiro, o papel  
exercido pelos di ferentes  agentes  patogênicos e sua virulência em  



 

 
 

humanos  e  modelos  experimentais,  tais  com o murinos  e  artrópodes  
vetores colonizados.   

A l inha compreenderá estudos que uti l izem metodologias tradicionais e de alto  
desempenho, como proteômica, transcri ptômica e genômica visando 
compreender aspectos morfológicos da f is iopatologia das doenças.   Es ta l inha  
abordará  também  pesquisas  apl icadas  para o desenvolvimento de 
metodologias  de  diagnóstico  molecular  de  agentes  infecciosos ,  bem  com o a 
busca  de  princípios  ativos  como potenciais  agentes  terapêuticos visando o  
desenvolvimento de novas estratégias para  o  controle das  doenças.  

1.6.  Poderão participar  do processo de seleção candidatos  que  até  a  data  da  
matrícula,  completaram  curso  de  graduação de  duração plena,  devidamente  
reconhecido pelo  MEC.  

1.7.  O Curso será  ministrado em  regime integral , com duração máxima de  24 
(vinte e quatro)  meses,  incluindo a  real ização da  defesa  de  dissertação.   

1.8.  O PPGBIO-INTERAÇÃO não garante a concessão de bolsa de estudo para  
todos os  aprovados.  As bolsas disponíveis serão distribuídas,  respeitando-se 
as normas das  agências  de  fomento e as estabelecidas pela Comissão de  Bolsa  
do PPGBIO-INTERAÇÃO. Sua  vigência será de 24 meses  a  contar  do início  do 
curso, sem prorrogação.  

1.9.  Aos egressos do re ferido curso será outorgado o  Diploma de Mestre  em 
Biologia da Interação Patógeno-Hospedeiro .   

1.10.  Os requisi tos obrigatórios  para  obtenção do tí tulo  de mestre em Biologia 
da Interação Patógeno-Hospedeiro 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 qual i f icação; d)  cum primento do estágio docência e e)  
aprovação da defesa de dissertação.  

1.11.  Os docentes orientadores , no PPGBIO-INTERAÇÃO, para o período 2018-
2020,  estão apresentados no Anexo V desta  Chamada.  Para  atendimento do 
requisi to 2.2 para inscrição, o candidato deverá fazer  consulta  prévia através  
do e -mai l  constante  ao lado do nome de cada um  dos  docentes,  l i stados  no 
Anexo V.  

1.12.  Todas as  datas de real ização das etapas do processo seletivo estão 
apresentadas no cronograma contido no Anexo I I I  desta  Chamada Públ ica.  

 

2. DA INSCRIÇÃO   

2.1.  O período de inscrição deste processo seletivo está  descrito  no Anexo I I I .  

2.2.  Para se inscrever , o  candidato deverá apresentar a seguinte  
documentação:   

a)  Formulário de inscrição preenchido por  meio da  Plataforma SIGA no 
endereço eletrônico  www.sigass. f iocruz.br ,  observando os  seguintes  
passos:  1)  “cl icar”  em Inscrição;  2)  “cl icar”  no  Programa  de Pó s-



 

 
 

Graduação Stricto Sen su em B iologia da Interação  Patógeno-
Hospedeiro;  3)  preencher o formulário de  inscrição; e 4)  Salvar a  
inscrição em pdf,  imprimir e assinar.   

a.1.  Os seguintes campos DEVEM SER PREENCHIDOS  no formulário de  
inscrição on-l ine:  “Possíveis  orientadores” ,  “Plano de  T rabalho:  Título  
da Proposta e  Resumo” .  

a.2.  O campo referente a  Área de  Concentração  do  curso  é  Biologia da  
Interação- Patógeno–H ospedeiro  
a.3.  No campo Linha de  Pesquisa ,  o  candidato deverá  escolher  uma l inha  
entre  as  DUAS apresentadas  nesta  Chamada,  para  qual  deseja  
DESENVOLVER SEU TRABALHO DE P ESQUISA.  

a.4.  A Plataforma SIGA só  pode ser  acessada através do navegador  
Internet Explo rer .  

b)  Carta de  Aceite  do Orientador.  

c)  Diploma do curso  de  graduação ou documento equivalente  que 
comprove estar o candidato em condições de obter seu diploma antes  
da data  da  matrícula  no curso  de  mestrado do PPGBIO-INTERAÇÃO, se  
aprovado no processo seletivo.   

d)  Histórico  Escolar  do curso  superior  com  carimbo da  insti tuição emitente.   

e)  Curriculum vitae atual izado,  obrigatoriamente depositado na  plataforma 
Lattes do CNPq (h ttp://lattes.cnpq.br/) 

f )  Documentos  que  comprovem  os  i tens  que  serão pontuados,  conforme o  
Anexo I I .   

g)  Projeto  de Pesquisa contendo no máximo  5  páginas, sendo 01 página  
(capa)  04 (corpo do projeto).  Deverá  ser  elaborado com a  seguinte  
formatação:  
a.  Fonte  tamanho 12,  Times  new Roman;   
b.  Espaçamento entre l inhas  de  1 ,5; margens  de 2,5 cm.  
c.  O projeto deverá conter os seguintes i tens:   

i . Título  do projeto  de  pesquisa ,  l inha  de  pesquisa escolhida  e  o  
nome do candidato.   

i i . Introdução ( incluindo re ferencial  teór ico,  problema e  
justi f icativa);  

i i i . Objetivos ;  
iv . Métodos;   
v .  Referências bibl iográficas (de acordo com  as  Normas da ABNT).   

h)  Carteira de Identidade  Civi l  ou Mil i tar ou Carteira do Conselho de  Classe 
(no caso da Carteira do Conselho que conste  a fotografia, o  número de 
identidade civi l  ou  mi l i tar) .  

i )  CPF caso o  número não  conste  nos documentos l istados em h).  

j )  RNE (Registro  Nacional  de  Estrangeiros)  ou  passaporte,  para  candidatos  
estrangeiros.  



 

 
 

k)  Comprovante de pagamento do boleto bancário no valor  de R$ 100,00 
(cem reais)  emitido conforme orientações descritas no Anexo IV ou o  
formulário de  isenção de taxa  de inscrição assinado com  o comprovante 
de cadastramento no Cadastro  Único  para Programas Sociais  do Governo 
Federal , caso o  candidato atenda aos requisi tos do  subitem 2.20.  

2.3.  Para  candidatos  com  dif iculdades de acesso à  internet ,  o  ILMD 
disponibi l izará, no período de inscrição, dois terminais no prédio da bibl ioteca  
no seguinte endereço: Rua Teresina , 476 –  bloco anexo, bairro  Adrianópol is,  
Manaus  -  AM.  CEP:  69. 057-070.  

2.4.  Esclarecimentos sobre acesso ao sistema SIGA e/ou preenchimento do 
formulário de  inscrição poderão ser  sol ici tados SOMENT E  através do endereço 
eletrônico  biointeracao@fiocruz.br  

2.5.  Não será aceito comprovante de  pagamento no formato “agendamento de 
pagamento” .  O candidato  que  enviar  o  com provante  neste  formato não terá  
sua inscrição hom ologada.  

2.6.  Após  o  preenchimento do formulário  de  inscrição,  este  deverá ser  
impresso,  assinado pelo  candidato  e encaminhado juntamente  com toda  
documentação exigida no subitem 2.2,  dig ital izada  em um único arquivo no  
formato “pdf”  de até 18 MB,  para o endereço eletrônico  
chamadapubl icabiointeracao@fiocruz.br.  Inscrição enviada em mais de um  
arquivo e com documentos  i legíveis, excluirão o candidato  do Processo 
Seletivo.  

2.7.  Documentos enviados após  o período da  inscrição,  não serão aceitos  para  
aval iação pela  Comissão de  Seleção.  

2.8.  Após  envio  da  documentação,  o  candidato receberá  e-mai l  com a  seguinte  
mensagem “o e-mail receb ido será submetido a homologação pela Comissão  
de Seleção” .  

2.9.  A  hora l imite  para  envio  da  inscrição será 22h59min (Hora  de  Manaus)  do 
último dia de inscrição definido no Anexo I I I .  

2.10.  O recebimento da documentação necessária para a inscrição do candidato  
será úni ca e  exclusivamente  por e-mai l .  

2.11.  Recomenda-se ,  para  uma melhor  comunicação,  que  a  documentação 
digital izada seja enviada  por  provedor internacional  Gmai l  (por problemas de  
compatibi l idade do sistema).   

2.12.  No assunto da mensagem a  ser enviada,  o  candidato deverá digitar:  
“ INSCRIÇÃO DE (NOME COMPLETO DO C ANDIDATO)  PARA SELEÇÃO DE 
MESTRADO PPGBIO- INTERAÇÃO 2018” .  

2.13.  Apenas  no período da matrícula ,  os  candidatos  aprovados  deverão 
entregar todos os documentos na forma de  cópias autenticadas.   

2.14.  Antes de efetuar  o  recolhimento da taxa de  inscri ção, o candidato  deverá  
certi f icar -se de  que preenche todos  os requisi tos para a participação no 
Processo Seletivo.  



 

 
 

2.15.  A conclusão da  inscri ção ocorrerá  com  o envio  da  documentação l istada  
em 2.2 e recebimento de e-mai l  conforme 2.8.  E, uma vez e fetivada a inscrição,  
não haverá  devolução da  importância  paga,  salvo no caso de  cancelamento do 
Processo Seletivo.  

2.16.  Uma vez  enviada  a  inscrição,  não será  permitida  qualquer  alteração ou 
aposição de  documentos  adicionais.  

2.17.  As  inscrições  que  não atenderem ao estabelecido nesta  CHAMADA 
PÚBLICA não serão hom ologadas.  

2.18.  As informações  prestadas no Formulário de Inscri ção bem como a  
documentação fornecida  para a Inscrição,  são de  inteira responsabi l idade do 
candidato.  O PPGBI O-INTERAÇÃO fica no direi to de excluir  do processo seletivo  
aquele que  o preencher  com  dados  incorretos ou  incompletos , bem como se  
constatado posteriormente que  os  dados fornecidos  são inverídicos.  

2.19.  Não haverá em  qualquer hipótese i nscrição condi cional .  Não serão 
aceitas inscrições  via fac-sími le, v ia correios, presencial  na Secretaria 
Acadêmica -  SECA e/ou extemporâneas.  

2.20.  Isenção de taxa  de inscrição 

2.20.1.  Haverá  isenção do valor  da taxa  de inscri ção para  os candidatos 
amparados  pelo  Decreto  nº  6.593,  de  2  de  outubro de  2008,  publ icado no Diário 
Oficial  da  União de 3 de outubro de  2008 -   I .  Candidatos inscri tos 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  I I .  Candidatos membro de famíl ia 
de baixa renda, nos termos  do Decreto nº  6. 135, de 2007.   

2.20.2.  O candidato  deverá  requerer i senção da  taxa de  inscrição 
impreterivelmente uti l izando o  formulário de isenção de  taxa de inscrição 
presente  na  Plataforma Siga e constante  no Anexo VI ,  com o comprovante  de  
cadastramento no Cadastro  Único  para  Programas Sociais  do Governo Federal  
e enviar junto  com os documentos  de  inscri ção.  

 

3. DO PROCESSO SELET IVO 

3.1.  A  seleção será  operacional izada  por  um a Comissão de  Seleção designada 
especialmente para este f im.  

3.2.  A admissão no curso de Mestrado será  feita através de Processo Seletivo 
composto das  seguintes  etapas.  

a)  1ª Etapa –  Homologação das  inscri ções.  

b)  2ª Etapa –  Prova  Escri ta.  

c)  3ª Etapa –  Prova  Oral  (Entrevis ta).  

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  in scr ições  

3.5.1.  A  primeira etapa  compreenderá  a  anál ise, pela  Comissão de  Seleção,  da  
documentação apresentada  para  Inscri ção conforme item 2  desta  Chamada 
Públ ica.  

3.5.2.  Do resultado dessa anál ise, será  elaborada l ista nominal  dos  candidatos  
em ordem  alfabéti ca,  s inal izando ao lado de  cada  nome a  palavra  
HOMOLOGADA para inscrições deferidas e NÃO HOMOLOGADA para as  
inscrições  indeferidas.   

3.5.3.  Sendo HOMOLOGADA , o  candidato estará apto a seguir  no processo 
seletivo.  Em contrário , o candidato  estará el iminado do processo.  A publ icação 
da l ista será conforme item 4,  subitem 4.10.  

3.6.  2ª  Etapa –  Prova Escrita  

3.6.1.  A prova será discursiva e  valerá 10 (dez) pontos.   

3.6.2.  A data e o horário de real ização estão definidos no Anexo I  desta  
Chamada Públ ica.   

3.6.3.  O local  de real ização da  prova será divulgado juntamente  com o 
resultado da  homologação das  inscri ções , conforme item  4 e Anexo I II .  

3.6.4.  A bibl iografia recomendada para prova, consta no Anexo I  desta  
Chamada Públ ica   

3.6.5.  A pontuação das questões estará  defin ida no caderno de  cada prova.  

3.6.6.  A prova escrita , constará de questões referentes à  bibl iografia do Anexo 
I . 

3.6.7.  Na  correção da  prova  de  conhecimentos específ icos  serão observados  os  
seguintes cri térios :  

a)  Adequação entre respostas e  perguntas  form uladas.  

b)  Compreensão da bibl iografia  indicada.  

c)  Capacidade de contextual ização teórica  e metodológica  da  
bibl iografia indicada.  

d)  Capacidade  de  expressão escri ta  ( incluindo coesão argumentativa;  
precisão conceitual ;  clareza  e  f luência;  bem como adequação à  
norma culta  do português  escri to).  

3.6.8.  Se a nota do candidato na  prova  escrita for no mínimo 7 ( sete) o  
candidato será considerado APROVADO, e segue no processo seletivo.  
Resultando nota menor  que  7 (sete)  o  candidato  será  considerado NÃO 
APROVADO e  estará el iminado do processo.  

3.6.9.  Sendo APROVADO, o  candidato  estará  apto  a  seguir no processo seletivo.  
Em contrário, o candidato estará el iminado do processo.  A publ icação da l ista  
será conforme item 4,  subitem 4.10.  

3.7.  3ª  Etapa  Prova Oral  (compreende av aliação do  Projeto  de  Pesquisa,  
pontuação do Currículo  Lattes e Entrev ista)  



 

 
 

3.7.1.  A apreciação do desempenho dos candidatos  nesta etapa  do Processo 
Seletivo observará os seguintes parâmetros:  

a)  Entrevis ta:  Versará  sobre o  Projeto  de Pesquisa apresentado,  com 
ênfase na  coerência ,  exequibi l idade  e adequação à  l inha  de  pesquisa  
escolhida.  

b)  Projeto de Pesquisa: Capacidade de expressão escri ta ( incluindo 
ordenamento lógico  dos  argumentos , coesão argumentativa,  
precisão conceitual , clareza e  f luência , bem como adequação a  
norma culta do português escri to) ; coerência e consis tência  da  
revisão l i terária efetuada no projeto; capaci dade de del imitação 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 cientí f ica para  
confecção de um  projeto;  

c)  Currículo Lattes:  ti tulação e  ativ idade acadêmica e  qual idade  da  
trajetória acadêmica  do candidato, com  destaque  para  a  produção 
cientí f ica , experiência de monitoria , iniciação cientí f ica , ti tulação 
de especial ização lato  sensu ,  experiênci a docente  e  outros  
indicadores  de  interesse pela vida  acadêm ica.  A pontuação está  
apresentada no Anexo I I .   

c.1)  O candidato  RECEBERÁ  pontuação somente  dos  comprovantes  
que resultem  em pontuação,  enviados  no ato da  inscri ção e  
conforme o  Anexo I I .   

3.7.2.  Para  a  entrevista , haverá  uma comissão de no máximo 3  aval iadores,  
constituída de professores do curso, preferencialmente da l inha escolhida pelo  
candidato.   

3.7.3.  Os i tens de aval iação contidos nessa etapa receberão notas de 0 (zero)  
a 10 (dez), sendo somadas e divididas de modo a obter uma média ari tmética  
ponderada,  onde  o  projeto  de  pesquisa  tem  peso  3 ,  a nota do  currículo  tem  
peso 1  e  a  nota  da prova  ora l  tem peso 2 .  Da  seguinte forma:  
� é���	��	�����	����

�
�Nota	do	Projeto	de	Pesquisa ∗ 3�� �Nota	do	Currículo ∗ 1�� �����	��	����������∗ 2�
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3.7.4.  A prova oral  (entrevista)  será  real izada em sessões individuais.  

3.7.5.  As sessões individuais ocorrerão no horário e período definido no Anexo 
I I I .  

3.7.6.  O dia , horário e local  da prova de  cada candidato, será  publ icado 
conforme item 4.  

3.7.7.  Se  a  nota do candidato  na  prova  oral  for no mínimo 7 (sete)  o  candidato  
será considerado APROVADO, e segue no processo seletivo.  Resultando nota  
menor que 7 (sete) o  candidato será  considerado NÃO APROVADO e estará  
el iminado do processo.  

 



 

 
 

3.7.8.  A publ icação da l ista  será  conforme item 4,  subitem 4.10.  

4. DA CORREÇÃO E PUB LICAÇÃO DOS LOCAIS  E DOS RESULTADOS DAS PROVAS  
E DAS ETAPAS  

4.1.  O resul tado da prova escrita  e da prova oral , resultará uma nota  
compreendida  entre 0 ( zero)  e 10 (dez) , inclusive.  

4.2.  Na  prova escrita  não será  permitida  consulta a nenhum  tipo de  bibl iografia 
durante sua  real ização.   

4.3.  A prova escri ta deverá ser escri ta à caneta, na cor azul  ou preta.  Prova  
respondida  a lápis não será  corrig ida e o candidato  estará automati camente  
el iminado do certame.  

4.4.  Cada  prova  será  identi f icada  por  um número,  que  se  tornará doravante  o  
número de  identi f icação do candidato  na  prova.   

4.5.  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  3 ( três)  últimos candidatos , o envelope será lacrado na  
presença  destes.   

4.6.  O nome do candidato  ou qualquer outra forma de  identi f icação que não o  
número referido em  4.4,  não poderá  aparecer nas  folhas  de  prova depositadas  
dentro  do envelope, sob pena  de el iminação do candidato.  

4.7.   As provas serão mantidas  no anonimato durante  a correção.  A Comissão 
de Seleção só terá  acesso a l ista nominal  dos candidatos , com sua respectiva 
correspondência numérica , após a  correção e atribui ção de notas  às provas ,  
pela Comissão de  Correção de Provas.  

4.8.  Se o  candidato obtiver na prova nota no mínimo 7,0  (sete)  será  
considerado APROVADO. Resul tando nota menor  que  7,0  (sete)  será 
considerado REPROVADO e estará  fora  do Processo Seletivo.   

4.9.  A  publ icação do resultado de  cada  prov a 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  m aior ou  igual  a  7  (sete)  ou  NÃO 
APROVADO se a nota  for  menor  que  7 (sete).  Não será  apresentada  a  nota  
obtida  pelo candidato.  

4.10.  A divulgação dos  locais de  prova  e  do resultado de  todas  as  etapas 
ocorrerá em data definida no Anexo I I I ,  a partir  das 17:00 horas,  no quadro de  
avisos do Insti tuto Leônidas & Maria Deane  ( ILMD –  FI OCRUZ) 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 Link  Inscri ção; 3)  Link seleção.  

4.11.  Nenhuma informação sobre  o  resultado da  prova  será  prestada  por  
telefone,  correios , e-mai l  ou fac-sími le.  

 

 

5. DAS  RECOMENDAÇÕES PARA O DIA  DAS PROVAS  



 

 
 

5.1.  O candidato deve obrigatoriamente comparecer ao local  das provas  no 
horário  e  dia  estabelecido no Anexo I I I .  Todavia, recomenda-se  que  o  mesmo 
compareça com  antecedência  mínima de trinta  minutos  do horário  
estabelecido para  o início  das provas.  No d ia da prova  escri ta,  o candidato  
deverá vir  munido de caneta esferográfica ( tinta azul  ou  preta) e do mesmo 
documento de identi f icação apresentado no ato da inscrição.   

5.2.  Não será  permitido o  ingresso do candidato, após  o horário  determinado,  
nesta Chamada Públ ica,  para  o  início das provas.  

5.3.  Somente terá acesso a sala de  provas  o candidato que estiver munido de  
documento de identidade (orig inal)  com mesmo número daquele que enviou 
no ato  da inscrição.  

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

5.5.  É  vedado o ingresso de  candidato ao l ocal  da prova portando arma de  
qualquer natureza, à exceção dos integrantes das  Forças Armadas  e dos  
integrantes  de órgãos re feridos nos inci sos do caput  do ar t.  144 da 
Constituição Federal ;  (pol ícia federal ;  pol ícia rodoviária federal ;  pol ícia 
ferroviária federal ;  pol ícias civ is; pol ícias  mi l i tares e corpos  de  bombeiros  
mi l i tares), desde que devidamente  comprovado com carteira de identidade  
respectiva.  

5.6.  O candidato somente  poderá  se ausentar do local  de  real ização da  prova  
escrita  após  30 ( tr inta) minutos de seu início .  

5.7.  O candidato não poderá levar o caderno de prova.  

5.8.  Na  prova  escrita  os  03 (três)  últimos  candidatos  deverão permanecer  na  
sala e  somente sairão juntos  do recinto,  após a aposição em Ata de suas  
respectivas  assinaturas.  

5.9.  Não haverá segunda chamada para a  prova escri ta seja  qual  for o  motivo  
alegado para  justi f icar  a ausência do candidato.   

5.10.  O não comparecimento/participação a  qualquer das  etapas do certame 
importará  na el iminação do candidato  do Processo Seletivo.  

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

6.1.  A MÉDIA FINAL  corresponderá à média ponderada  entre  a PROVA ESCRITA  
com peso 1(um);  a nota obtida  na  PROVA  ORAL com peso 2(dois):  
  

� é���	������
�Nota	da	Prova	Escrita ∗ 1�� �Nota	da	Prova	Oral ∗ 2�

3  

 



 

 
 

6.2.  O número de  aprovados  poderá  ser  infer ior ao  número de  vagas  oferecido 
na Chamada Públ ica.   

6.3.  As vagas  que  não forem preenchidas  em uma das  l inhas  de pesquisa  
poderão ser  remanejadas ,  a cri tério  da Coordenação do Programa,  para  outras  
l inhas desde  que  haja  candidatos classi f icados nelas.  

6.4.  Os candidatos  aprovados em  todas  as  etapas serão classi f icados  em ordem 
decrescente  da  Média  Final ,  a té  o  l imite de  v agas estabelecido nesta  Chamada 
Públ ica.  

6.5.  Na hipótese  de empate  na média f inal , para f ins de classi f icação,  terá  
preferência , sucessivamente ,  o candidato  com: 

a)  com maior pontuação na  prova  de  escrita.  

b)  com maior pontuação na etapa de A NÁLISE E  PONTUAÇÃO DA 
PROPOSTA  DO PROJ ETO DE PESQUISA,  DO CURRÍCULO E PROVA ORAL.  

c)  com maior  pontuação no i tem  I I  do  Anexo I I .  

d)  com maior  idade na data  da  inscri ção no processo seletivo.  

 

7. DA PUB LICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

7.1.  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 classi f icação obtida  no processo seletivo,  em 
ordem decrescente  da média  f inal , até o l imite de vagas estabelecido na  
presente  Chamada Públ ica.   

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

 

8. DOS RECURSOS  

8.1.  O prazo para interposição de recursos  será de 1  (um) dia , para  todas as  
etapas  e publ icação do resul tado f inal  do processo,  tendo com o termo inicial  
a data de  sua  divulgação conforme o  Anexo I I I .  

8.2.  O candidato poderá , observando o prazo mencionado no subitem 8.1,  
sol ici tar v ista  da prova  da 2ª  etapa e do resu ltado da 3ª  etapa, uma única vez , 
para dissipar  eventual  dúvida.  

8.3.  O recurso  deverá  ser  individual ,  com a  indicação precisa  daqui lo  em que o 
candidato  se  julgar  prejudicado,  devidamente fundamentado, comprovando as 
alegações e  juntando,  sempre que possível ,  cópia de  comprovantes.  



 

 
 

8.4.  O requerimento deverá  ser dig itado,  uti l izando folhas  separadas , no 
formato A4 para cada questão da  prova , quando for  o caso.  O candidato  deverá  
assinar o  nome e entregar  na SECA.  

8.5.  Será  indeferido l iminarmente , o  pedido de recurso  não fundamentado ou 
apresentado fora do período estipulado no subitem 8.1  e no Anexo I I I  ou  não 
subscri to pelo próprio  candidato.  

8.6.  Os  recursos  enviados  por Fax ,  Internet ou Via  Postal  não serão aceitos ,  
bem como os  recursos fora do prazo previs to  no Anexo I I I .  

8.7.  Todos os recursos  serão anal isados pela instância competente e os  
resultados  serão divulgados  na  SECA.  

8.8.  Em nenhuma hipótese serão aceitos  pedidos de revisão de  recursos e  
recursos de  recursos.  

8.9.  Recursos cujo teor  desrespei te a  Comissão de Seleção serão 
prel iminarmente indeferidos.  

 

9. DA MATRÍCULA INST ITUCIONAL 

9.1.  O candidato  aprovado deverá  efetuar  sua  matrí cula insti tucional  no 
período e  horário definido no Anexo I I I  na  SECA, no Insti tuto  Leônidas & Maria  
Deane ( ILMD –  FIOCRUZ),  Rua  Teresina,  476,  Adrianópol is,  Manaus , AM -69057-
070.  

9.3.  No ato  da  matrícula insti tucional  o  candidato  deverá  apresentar  os 
seguintes documentos :  

a)  Formulário de  Matrícula, preenchido na SEC A.   

b)  Cópia da  Carteira  de  Identidade  Civi l  ou  Mil i tar (frente  e  verso) ,  que  
conste a  natural idade.  

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

d)  RNE (Registro  Nacional  de  Estrangeiros)  ou  visto  de  permanência  
para candidatos  estrangeiros.  

e)  Comprovante  de aprovação no exame proficiência  em l íngua 
portuguesa (CELPE-Bras),  para candidatos  estrangeiros.  

f)  Diploma do curso de  graduação; para os graduados  no Brasi l  este  
deve estar  devidamente reconhecido pelo  MEC (frente e  verso).  

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

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

i )  Declaração própria que tem condições de frequentar o curso,  
durante os 24 (vinte e quatro) meses, mesmo se não for obtida bolsa  
de estudo.  



 

 
 

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

9.5.  No caso de candidato estrangeiro não será aceita  a comprovação de  
graduação através de  certidão, somente  através de diploma e  histórico  escolar.   

9.6.  Os  documentos  sol ici tados  nas  letras  b)  até h)  devem ser  entregues  uma 
cópia ,  no padrão A4 apresentando o  orig ina l  para  conferência ,  ou  uma cópia 
autenticada  em cartório.  No caso de cópias  não autenticadas, es tas deverão 
obrigatoriamente ser  conferidas  a  vista  dos orig inais e autenticadas  pelo  
servidor responsável ,  no  momento do recebi mento das mesmas  na  SECA.  

9.7.  O candidato  que, no prazo destinado a matrí cula insti tuci onal , não 
comparecer no período definido no Anexo I I I  ou não cumprir as exigências de  
documentação anteri ormente  especif i cadas ,  não poderá se  matri cular.  Neste  
caso,  f ica  sem  efeito  o  resul tado obtido pelo  candidato  no processo de  seleção 
e será  convocado o próximo candidato  em l ista de  espera,  de  acordo com a  
ordem de  classi f icação e l inha  de  pesquisa , se houver.  

9.8.  O candidato chamado em decorrência do subitem 9. 6.  terá 72 (setenta e 
duas) horas , após  noti f icação feita pela SECA, para efetivar sua matrícula.   

9.9.  O candidato chamado em decorrência do subitem 9.6, que não comparecer  
no período estabelecido em  9.7  para  efetivação da matrícula  insti tucional ,  
perderá seu direito a  vaga no Curso de Mestrado decorrente  desta seleção.  

9.10.  Os  procedimentos  l istados nos  subitens 9.6 ,  9.7  e  9. 8,  serão real izados  
até que as  vagas ofertadas  nesta Chamada Públ ica sejam  todas preenchidas ou  
que se  esgote  a l ista  de  espera  de candidatos.  

 

10.  DAS DIS POSIÇÕES  FINAIS  

10.1.  A  inscri ção do candidato, impl ica  na  aceitação das  normas  e  instruções  
para  o  processo de  seleção contidas  nesta  CHAMADA PÚBLICA e  nos  
comunicados  que  vierem a ser  tornados públ icos.  

10.2.  Qualquer  regra  prevista  nesta  Chamada Públ ica  poderá  ser  alterada,  a  
qualquer  tempo,  antes da  real ização de  qua lquer das  etapas ,  mediante  nova  
publ icação do i tem ou i tens eventualmente reti f icados , alterados ou 
complementados.  

10.3.  A  documentação dos  candidatos  não se lecionados  f icará  à disposição,  no 
Insti tuto Leônidas  & Maria  Deane  -  ILMD, por um período de  até  30 ( tr inta)  
dias, contados a  partir  da  data da publ icação do resul tado f inal .  Após  esse  
período o ILMD procederá  ao descarte;  

10.4.  Todas as reuniões da  Comissão de Seleção serão lavradas em atas.  Es tas  
devem conter  as  ocorrências  veri f icadas  e  as decisões  tomadas ,  devidamente  
assinadas pelos membros.  

10.5.  Em nenhuma das etapas  do processo seletivo serão fornecidas  
informações  a  respeito  dos resultados por te lefone, e -mai l  ou  fac-sími le.   



 

 
 

10.6.  Os casos  omissos  serão resolvidos pela Comissão de  Seleção ouvida ,  
sempre que  possível ,  a Procuradoria  Jurídica  da FIOCRUZ. 

 

Manaus , 03  de ag osto  de  2017 

 

 

 

SÉRGIO LUIZ BESSA LUZ 

DIRETOR DO ILMD-FIOCRUZ 



 

 
 

ANEXO I  
BIBLIOGRAFIA PARA PROVA ESCRITA 

A bibliograf ia c itada que não estiver  dispo nível nas bases bibl iográf icas de  
acesso  liv re,  poderá  ser encontrada na Bibl ioteca do ILMD.  
 

FERNANDEZ-ARIAS, Cristina ; RIVERA-CORREA , Juan; GALLEGO-DELGADO, Jul io;  
RUDLAFF,  Rachel ; FERNANDEZ,  C lemente; ROUSSEL,  Camil le; GÖTZ,  Anton;  
GONZALEZ,  Sandra;  MOHANTY,  Akshaya;  MOHANTY,  Sanjib ;  WASSMER,  Samuel;  
BUFFET, Pierre; NDOUR, Papa Al ioune;  RODRIGUEZ, Ana.  Anti -Self  
Phosphatidylserine Antibodies Recognize Uninfected Erythrocytes  Promoting  
Malarial  Anemia.  Cel l  Host  & Microbe,  Cambridge, v.  19,  n.  2 ,  p.  194-203,  feb.  
2016.  

STEVERDING, Dietmar.  The history of leishmaniasis.  Parasites & Vectors,  
London,  v.  10,  feb.  2017.  

TAKEM, Ebako Ndip; ROCA, Anna; CUNNINGTON, Aubrey.  The association 
between malaria and non-typhoid Salmonel la bacteraemia in  chi ldren in sub-
Saharan Africa:  a l i terature  review.  Malaria Journal , London,  v.  13, 13  oct.  
2014.  

TRUGILHO, Monique Ramos de Ol iveira; HOTTZ, Eugenio Damaceno; BRUNORO,  
Gisel le Vi l la Flor; TEIXEIRA-FERREIRA, A ndré; CARVALHO, Paulo Costa;  
SALAZAR, Gustavo Adolfo;  Z IMMERMAN, Guy  A. ; BOZZA, Fernando A. ;  BOZZA,  
Patrícia T ; PERALES, Jonas.  Platelet proteome reveals novel  pathways of  
platelet activation and platelet-mediated immunoregulation in  dengue.  Plos  
Pathogens , San Francisco, 19 may 2017.  

 



 

 
 

ANEXO II  -  PONTUAÇ ÃO DO C URRÍCULO LATTES 
A anál i se  do CURRÍCULO LATTES  do candidato compreenderá os seguintes aspectos:  
I  –  Ti tulação Acadêmica; 
I I  –  Produção Intelectual na área do curso;  
I I I  –  At iv idade na Graduação. 
 
A nota do currículo compreenderá valor entre 0 a 10 ( inc lusive).  E  será atr ibuída por 
comparação entre candidatos, através da Curva Normal . 
 
O Candidato deve anexar  SOMENTE comprovantes conforme indicação do i tem. 
 
I  –  T ITULAÇÃO ACADÊMIC A NA ÁREA DO CURSO 

TIPO ÁREA PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

Especial i zação (máximo de um curso) 
A part i r  de 360 horas 

Saúde 10,0  
Demais áreas 8,0  

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

Saúde 7,0  
Demais áreas 6,0  

 
I I  –  PRODUÇÃO INTELECTUAL NA ÁREA DO CURSO (A QUALQUER TEMPO)  

T IPO NATUREZA QUANTIDADE PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

Artigo em Per iódico Indexado 
Trabalho Completo Sem l imite 10,0  

Resumo Até 2 5,0  

Apresentação de Trabalho Congresso 
Cientí f ico Até 2 1,0  

 
I I I  –  ATIVIDADES NA GRADUAÇ ÃO 

ATIVIDADE QUANTIDADE PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

Ensino em Curso de 
Graduação* 

Professor  responsável  por  
disc ipl ina na área de saúde 1 disc ipl ina por 

ano –  nos 
úl t imos 5 anos 

0,5  

Professor  responsável  por  
disc ipl ina em outras áreas 0,25  

Part ic ipação em Programa de 
Inic iação Cientif ica Até 3 anos  Máximo de IC  2,0  

Monitor ia Até 2 anos  2 por  ano 1,0  
Os cert if i cados de Especial i zação e Aperfeiçoamento serão pontuados aqueles que 
preencherem os requisi tos da leg islação especí fica.  

*  Somente serão computadas disc ipl inas ministradas com carga horária mínima de 30 
horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO I II  
CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

CRO NO GRAMA DO  PRO CE SSO DE  SE LE ÇÃO  PARA O  PPGBIO  -  ME STRADO /TURMA 2018 

E TAPAS ATIVIDADE S INICO   TÉ RMINO HO RÁRIO 

1ª E T AP A P E RÍ ODO DE  IN SCR I ÇÃO DOS 
CAN DI DAT OS 20/ 09/ 2017  10/ 10/ 2017  on- l ine  

1ª E T AP A DI V ULGAÇÃO DAS I N SCRI ÇÕE S 
H OMOLOGADAS 17/ 10/ 2017  17h00  

1ª  E T AP A P UB LI CAÇÃO DO LOCAL DA P R OV A 
E SCR I TA 17/ 10/ 2017  17h00  

1ª  E T AP A 
P E RÍ ODO P AR A IN TE RP OSI ÇÃO DE 
R E CUR SOS DAS I N SCR I ÇÕE S N ÃO 
H OMOLOGADAS 

18/ 10/ 2017  19/ 10/ 2017  8h  às  12h e  
13h às  16h  

1ª  E T AP A P UB LI CAÇÃO DO R E SULTADO DAS 
AN ÁLI SE S DOS R E CUR SOS 25/ 10/ 2017  17h00  

2ª  E T AP A R E ALI ZAÇÃO DA PR OV A E SCR IT A 26/ 10/ 2017  14h às  17h 

2ª  E T AP A P UB LI CAÇÃO DO R E SULT ADO DA P R OV A 
E SCR I TA 30/ 10/ 2017  17h00  

2ª  E T AP A 
P E RÍ ODO P AR A IN TE RP OSI ÇÃO DE 
R E CUR SOS DOS R E SULT ADOS DA P R OV A 
E SCR I TA 

31/ 10/ 2017  03/ 11/ 2017  8h  às  12h e  
13h às  16h  

2ª  E T AP A 
P UB LI CAÇÃO DO R E SULTADO DAS 
AN ÁLI SE S DOS R E CUR SOS DA P R OV A 
E SCR I TA 

07/ 11/ 2017  17h00  

3ª  E T AP A DI V ULGAÇÃO DO LOCAL E H ORÁR I O DA 
P R OV A ORAL 30/ 10/ 2017  17h00  

3ª  E T AP A P R OV A ORAL ( EN TR EV I STA)   09/ 11/ 2017  10/ 11/ 2017  9h  às  12h e  
14h às  18h  

3ª  E T AP A DI V ULGAÇÃO DOS AP R OV ADOS N A 
P R OV A ORAL  13/ 11/ 2017  17h00  

3ª  E T AP A 
P E RÍ ODO P AR A IN TE RP OSI ÇÃO DE 
R E CUR SOS DOS R E SULT ADOS DA P R OV A 
OR AL 

14/ 11/ 2017  16/ 11/ 2017  8h  às  12h e  
13h às  16h  

3ª  E T AP A P UB LI CAÇÃO DO R E SULTADO DAS 
AN ÁLI SE S DOS R E CUR SOS 17/ 11/ 2017  17h00  



 

 
 

E T AP A FIN AL  
DO P R OCE SSO 

DI V ULGAÇÃO DA CLASSI FI CAÇÃO FI NAL 
DA SE LE ÇÃO  17/ 11/ 2017  17h00  

E T AP A FIN AL  
DO P R OCE SSO 

P E RÍ ODO P AR A IN TE RP OSI ÇÃO DE 
R E CUR SO DO RE SULT ADO FI NAL  DA 
SE LE ÇÃO 

21/ 11/ 2017  22/ 11/ 2017  8h  às  12h e  
13h às  16h  

E T AP A FIN AL  
DO P R OCE SSO 

P UB LI CAÇÃO DO RE SULT ADO DOS 
R E CUR SOS E  DA LI ST A FIN AL  DOS 
SE LE CI ON ADOS 

23/ 11/ 2017   17h00 

MAT R Í CULA 
I N STI T UCI ON AL MAT R Í CULA DOS CLASSI FI CADOS  27/ 02/ 2018  28/ 02/ 2018  8h  às  12h e  

13h às  16h  

AULA I N Í CI O DAS AULAS 05/ 03/ 2018  09/ 03/ 2018  8h  às  12h e  
14h às  16h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO IV  
INSTRUÇÃO PARA PAGAR GRU –  S ELEÇÃO PPGBIO-INTERAÇÃO 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 si te  do Ministério  da  
Fazenda, portal  SIAFI  no seguinte endereço:  

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.a sp 

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

No si te deverão ser preenchidas as  seguintes  informações:    

Unidade Gesto ra (UG):  254474 

Gestão:  25201 –  FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

Nome da unidade:  INSTI TUTO LEONIDAS E  MARIA DEANE  

Código de Recolhimento:  28922-1 (vai  aparecer automati camente : 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:  10/10/2017   

CPF do Contr ibuinte:  CPF do candidato  

Nome do Contribuinte  /Recolhedor:  Nome do candidato  

Valor:  R$ 100,00   

Depois clicar  em EMITIR  GRU .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

 
 

ANEXO V 
DOCENTES ORIENTADORES PARA O PERÍODO 2018-2020  

 

  
NOME DOS DOCENTES ORIENTADORES 
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ANA CAROLINA PAULO VICENTE   
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/9393006603341915 
e-mail: anapaulo@ioc.fiocruz.br                        
CLAUDIA MARIA RIOS VELASQUEZ  
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/7584006210682322 
e-mail: crios@amazonia.fiocruz.br                        
FELIPE ARLEY COSTA PESSOA  
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/0065844952697911 
e-mail: facpessoa@amazonia.fiocruz.br                         
FELIPE GOMES NAVECA  
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/3396741165569463 
e-mail: fnaveca@yahoo.com.br                        
JAMES LEE CRAINEY 
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/7790610359620474 
e-mail: lee.crainey@gmail.com                        
MARCUS VINICIUS GUIMARAES DE LACERDA  
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/8492376468047417 
e-mail: marcuslacerda.br@gmail.com                        
PATRICIA PUCCINELLI ORLANDI NOGUEIRA  
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/1887686774621627 
e-mail: patricia.orlandi@fiocruz.br                        
PAULO AFONSO NOGUEIRA 
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/8053450182210137 
e-mail: paulo.nogueira@fiocruz.br                        
PRISCILA FERREIRA DE AQUINO  
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/0927444246880817 
e-mail: priscila.aquino@fiocruz.br                        
PRITESH JAYCHAND LALWANI  
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/7235381015289844 
e-mail: pritesh.lalwani@fiocruz.br                        
SERGIO LUIZ BESSA LUZ  
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/0216956794367944 
e-mail: sergio.luz@fiocruz.br                        
STEFANIE COSTA PINTO LOPES 
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/9573217074348653 
e-mail: stefanie.lopes@fiocruz.br                        
WUELTON MARCELO MONTEIRO 
Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/4986967857234820 
e-mail: wueltonmm@gmail.com                        

 
 

 
 
 



 

 
 

ANEXO VI  
 

 
FORMULÁRIO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 

Nome completo   

NIS-Número de 
Identi f icação Social   

 
 

Declaro  ser  candidato  amparado pelo  Decreto  nº 6.593,  de  2  de  outubro de  
2008,  publ icado no Diário  Oficial  da  União de 3  de  outubro de 2008,  inscri to  
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 ciente de que estarei  sujeito às  
sanções  previstas  em  lei ,  apl icando-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 divulgação de  
minha condição de  sol ici tante  de  isenção de  taxa  de  inscrição nos  documentos  
resultantes da  Seleção Públ ica.   

 

 
 

______________, ____ de ______________  de 2017.   
 
 
 

___________________________________________  
Assinatura do candidato  

 
 
 


