
                     
 
 

1  
 
 

CHAMADA ESPECIAL VIGIFRONTEIRAS PARA A SELEÇÃO PÚBLICA  
CONSÓRCIO DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

ACADÊMICOS – FIOCRUZ 2021 
 

ANEXO 8  

CRONOGRAMA – ALTERAÇÃO PERÍODO DE MATRÍCULA 
 

Lançamento do Edital com NOVO calendário 30/04/2021 

Inscrição pelo link https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/chamadas-publicas- abertas/-

/programa-educacional-em-vigilancia-em-saude-nas-fronteiras 

22/03 a 18/06/2021 

(até às 16:00h – 

horário de Brasília) 

Divulgação da lista final de candidatos com inscrição homologada e não homologada 
 

28/06/2021 

Recurso 

Divulgação do resultado do recurso 

29/06/2021 (até às 

16h – horário de Brasília) 

02/07/2021 

Envio de email com instrutivo e dados para o acesso ao ambiente destinado à 

realização da prova de inglês 
05/07/2021 

Período para tirar dúvidas dos candidatos em relação ao sistema destinado à aplicação 

da prova de inglês (selacao.vigifronteiras@fiocruz.br) 
06 e 07/07/2021 

Prova de inglês 08/07/2021 

Divulgação das notas obtidas na prova de Inglês, em ordem de classificação 
(https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes ) 

 
13/07/2021 

RECURSO 

Recebimento dos recursos da prova de inglês 

Divulgação do resultado do recurso (https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos- 

fiocruz/ensino/minhas-inscricoes ) 

14 e 15/07/2021 

(até às 16h – horário de 

Brasília) 

 
20/07/2021 

Divulgação das notas obtidas na Análise Curricular (2ª etapa) e do agendamento das 

Entrevistas 
28/07/2021 

RECURSO 

Recebimento dos recursos 

Divulgação do resultado do recurso (https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos- 

fiocruz/ensino/minhas-inscricoes ) 

Divulgação de novo documento com a relação nominal de candidatos aptos à 2ª Etapa 
(https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes) 

29 e 30/07/2021 

(até às 16h– horário de 

Brasília) 

 
04/08/2021 

 
04/08/2021 

Entrevistas (3ª etapa) 09,10,11,12,13/08/2021 

Entrevista dos candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) pela Comissão de 

Heteroidentificação Racial 
16 e 17/08/2021 
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Divulgação do Resultado da 3ª etapa e da entrevista dos candidatos autodeclarados negros 
(pretos e pardos) e candidatos com deficiência  

(https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos- fiocruz/ensino/minhas-inscricoes ) 

 
19/08/2021 (a partir 

das 16h– horário de 

Brasília) 

RECURSO 

Recebimento dos recursos da 3ª etapa  

Divulgação do resultado do recurso (https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos- 

fiocruz/ensino/minhas-inscricoes ) 

Divulgação de novo documento com a relação nominal de candidatos aptos à 3ª Etapa 
(https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes 

 
19 e 20/08/2021 

 
25/08/2021 

 
25/08/2021 

Divulgação do Resultado Final (https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos- 

fiocruz/ensino/minhas-inscricoes ) 

26/08/2021 (a partir 

das 16h– horário de 

Brasília) 

RECURSO 

Recebimento dos recursos referentes ao Resultado Final e dos recursos referentes ao 

resultado da entrevista dos candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) pela 

Comissão de Heteroidentificação Racial e candidatos com deficiência 

Divulgação do resultado do recurso e de lista final dos selecionados com orientação para 

matrícula (https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes ) 

 
30 e 31/08/2021 (até 

às 16h– horário de 

Brasília) 

 

 
03/09/2021 

Período para envio dos documentos de matrícula (https://acesso.fiocruz.br/meu- 

acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes ) 
08 a 17/09/2021 

Matrícula dos candidatos selecionados (https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos- 

fiocruz/ensino/minhas-inscricoes ) 

27/09 a 08/10/2021 

Convocação de candidatos suplentes para matrícula 13/10/2021 

Matrícula dos candidatos suplentes 14 e 15/10/2021 

Publicação da lista de matriculados (https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos- 

fiocruz/ensino/minhas-inscricoes ) 

 
03/11/2021 

Inscrição em disciplinas (email com orientações será enviado para os alunos) 04 a 05/11/2021 

Semana de recepção dos alunos 
 

08 a 12/11/2021 

Início das aulas 16/11/2021 
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