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CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

EM SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER - TURMA 2022 

 

ERRATA 2 

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES e ALTERAÇÕES NO 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

Onde se Lê: 

De ordem do Senhor Diretor do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e 

Adolescente Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz) e de acordo com 

a legislação em vigor, tornamos público, para conhecimento dos interessados, que estarão 

abertas as inscrições para o processo seletivo para ingresso no Curso de Mestrado 

Acadêmico em Saúde da Criança e da Mulher no período de 18/04/2022 a 02/05/2022. 

3.1. Período de inscrição e envio da documentação: As inscrições estarão abertas no 

período de 18 de abril a 02 de maio de 2022. 

3.3.5. O prazo máximo para envio da inscrição é dia 02 de maio de 2022, às 23h e 59 min. 

Recomenda-se evitar a inscrição no último dia. 

3.3.9. Todos os comunicados, homologação de inscrições e resultados das avaliações de 

cada etapa serão divulgados de acordo com o cronograma (Item 13 - Cronograma do 

Processo Seletivo), no portal do IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos 

Seletivos – Mestrado Acadêmico em Saúde da Criança e da Mulher, link 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos ou através do portal Meu Sief através 

do link acesso.fiocruz.br, sendo necessário logar com login e senha criados para inscrição 

e selecionar a opção “Minhas Inscrições”. Não serão divulgados resultados por telefone. 

3.6. Homologação das Inscrições  

  As inscrições homologadas serão divulgadas no portal do IFF/Fiocruz 

(www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em Saúde da 

Criança e da Mulher, no link http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos e através 
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do site acesso.fiocruz.br. Preencha os campos de e-mail e senha, clique em “Entrar”; e 

selecione “Minhas Inscrições” para visualizar a situação da sua inscrição, em 03 de maio 

de 2022, a partir das 16h. 

5.1. Primeira Etapa: Prova de Língua Inglesa (Eliminatória)  

A prova de Língua Inglesa será realizada de forma presencial no dia 10 de maio de 2022, 

no Instituto Nacional em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes 

Figueira, localizado na Avenida Rui Barbosa 716 – Flamengo, iniciando às 10h e terminando 

às 13h, impreterivelmente, horário de Brasília, para todos os candidatos homologados, 

exceto os dispensados conforme item 5.1.1. 

Os candidatos deverão chegar ao local de prova 1 hora antes. Não será permitida a entrada 

de candidatos após o início das provas. 

Neste exame, o candidato deverá se mostrar apto a ler, traduzir e responder 

adequadamente questões referentes a um texto escrito, compatível com a área de Saúde 

Coletiva. Será permitido o uso de dicionário inglês-inglês, desde que seja em formato físico. 

Esta etapa valerá 10 (dez) pontos e o candidato será considerado aprovado (nota mínima: 

7 pontos) ou reprovado. Os candidatos reprovados serão eliminados do Processo Seletivo.  

O resultado desta etapa será divulgado no dia 12 de maio de 2022, a partir das 16h, 

conforme indicado no Item 13 – Cronograma do Processo Seletivo, disponível no portal do 

IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em 

Saúde da Criança e da Mulher link http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos ou 

através do link acesso.fiocruz.br >> Minhas Inscrições. 

A interposição de recurso da prova de inglês deverá ser realizada no dia 13 de maio de 

2022, das 09h às 12h. Este deverá estar fundamentado, através do Anexo IX. Recursos 

não fundamentados não serão analisados. Pontos resultantes da anulação de alguma 

questão serão atribuídos a todos os candidatos. Os recursos devem ser solicitados no link 

acesso.fiocruz.br, em Serviços Fiocruz > Ensino > Minhas Inscrições > através do botão 

“Pedido de Recurso”. 
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O resultado final desta etapa será divulgado no dia 13 de maio de 2022, a partir das 16h, 

conforme indicado no Item 13 – Cronograma do Processo Seletivo, no portal do IFF/Fiocruz 

(www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em Saúde da 

Criança e da Mulher e através do link acesso.fiocruz.br >> Minhas Inscrições. 

5.1.1. Isenção da prova de inglês: haverá isenção da prova de inglês para os candidatos  

que apresentarem cópia de comprovante do TOEFL IBT (com pontuação mínima 80), do 

IETLS (com resultado mínimo 6) ou de certificado de Michigan ou Cambridge (FCE, CAE e 

CPE), realizado nos últimos dois anos. Quaisquer comprovantes que não estejam descritos 

nesta Chamada Pública não serão aceitos. 

5.2. Segunda Etapa: Avaliação do Anteprojeto de Pesquisa (Eliminatória) 

O resultado desta etapa será divulgado no dia 19 de maio de 2022, a partir das 16h, 

conforme indicado no Item 13 – Cronograma do Processo Seletivo, no portal do IFF/Fiocruz 

(www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em Saúde da 

Criança e da Mulher, link http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos e através do 

link acesso.fiocruz.br >> Minhas Inscrições. 

Os pedidos de revisão da pontuação do anteprojeto deverão ser realizados em 20 de maio 

de 2022, das 09h às 12h. Este deverá estar fundamentado, através do Anexo IX. Recursos 

não fundamentados não serão analisados. Os recursos devem ser solicitados no link 

acesso.fiocruz.br, em Serviços Fiocruz > Ensino > Minhas Inscrições > através do botão 

“Pedido de Recurso”. 

O resultado final desta etapa será divulgado no dia 20 de maio de 2022, a partir das 16h, 

conforme indicado no Item 13 – Cronograma do Processo Seletivo, no portal do IFF/Fiocruz 

(www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em Saúde da 

Criança e da Mulher, link http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos e através do 

link acesso.fiocruz.br >> Minhas Inscrições. 

5.3. Terceira Etapa: Defesa Oral do Anteprojeto e Análise do Currículo 

(Eliminatória/Classificatória)  
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O calendário da defesa oral do anteprojeto e análise de currículo para os aprovados na 

etapa anterior será divulgado no dia 20 de maio de 2022, a partir das 16h, conforme 

indicado no Item 13 – Cronograma do processo seletivo, no portal do IFF/Fiocruz 

(www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em Saúde da 

Criança e da Mulher, link http://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos e através do 

link acesso.fiocruz.br >> Minhas inscrições. 

O candidato deverá encaminhar os documentos comprobatórios do currículo lattes junto 

aos documentos necessários para inscrição. Somente deverá ser enviada a quantidade de 

documentos suficiente para cada pontuação. Os documentos extras aos critérios de 

pontuação não serão considerados. Os artigos pontuados deverão ser aqueles publicados 

nos últimos 5 anos. Não devem ser enviados artigos anteriores a essa data porque não 

serão considerados. 

Esta etapa será realizada remotamente via Plataforma Zoom, entre os dias 23 e 25 de 

maio de 2022, entre 09h e 16h, conforme escala de dia, horário e link divulgado junto ao 

resultado final da etapa anterior. Em hipótese alguma o horário será alterado. 

13. Cronograma do Processo Seletivo 

Período Atividade  

14/04/2022 Publicação e Divulgação da Chamada Pública 

18/04 a 02/05/2022 Inscrição 

03/05/2022, a partir das 16h Homologação das Inscrições 

10/05/2022, das 10 às 13h Prova de Língua Inglesa (1ª etapa) 

12/05/2022, a partir das 16h Resultado da Prova de Língua Inglesa (1ª etapa) 

13/05/2022, das 9 às 12h Pedido de Revisão da Prova de Língua Inglesa (1ª etapa) 

13/05/2022, a partir das 16h Resultado Final da Prova de Língua Inglesa (1ª etapa) 

19/05/2022, a partir das 16h Resultado da Análise do Anteprojeto de Pesquisa (2ª 

etapa) 

20/05/2022, das 9 às 12h Pedidos de Revisão da Pontuação do Anteprojeto de 

Pesquisa (2ª etapa) 
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20/05/2022, a partir das 16h Divulgação do Resultado Final da Análise do Anteprojeto 

de Pesquisa (2ª Etapa) e Divulgação da Escala da Defesa 

Oral do Anteprojeto e Análise de Currículos (3ª etapa) 

23 a 25/05/2022, das 9 às 16h Defesa Oral do Anteprojeto e Análise de Currículos (3ª 

etapa), segundo escala divulgada 

25/05/2022, a partir das 16h Divulgação do Resultado Final da Defesa Oral do 

Anteprojeto e Análise de Currículos (3ª etapa) e Divulgação 

da Escala de Avaliação de Candidatos às Ações 

Afirmativas 

26/05/2022, das 9 às 16h Avaliação de Candidatos às Ações Afirmativas 

26/05/2022, a partir das 16h Resultado Final do Processo Seletivo 

27/05/2022, até 16h Matrícula no Curso 

01/06/2022 Início do Curso 

 

Leia-se: 

De ordem do Senhor Diretor do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e 

Adolescente Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz) e de acordo com 

a legislação em vigor, tornamos público, para conhecimento dos interessados, que estarão 

abertas as inscrições para o processo seletivo para ingresso no Curso de Mestrado 

Acadêmico em Saúde da Criança e da Mulher no período de 18/04/2022 a 16/05/2022. 

3.1. Período de inscrição e envio da documentação: As inscrições estarão abertas no 

período de 18 de abril a 16 de maio de 2022. 

3.3.5. O prazo máximo para envio da inscrição é dia 16 de maio de 2022, às 23h e 59 min. 

Recomenda-se evitar a inscrição no último dia. 

3.3.9. Todos os comunicados, homologação de inscrições e resultados das avaliações de 

cada etapa serão divulgados de acordo com o cronograma (Item 13 - Cronograma do 

Processo Seletivo), no portal do IFF/Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos 

Seletivos – Mestrado Acadêmico em Saúde da Criança e da Mulher, link 
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https://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos-seletivos ou através do portal Meu 

Sief através do link acesso.fiocruz.br, sendo necessário logar com login e senha criados 

para inscrição e selecionar a opção “Minhas Inscrições”. Não serão divulgados resultados 

por telefone. 

3.6. Homologação das Inscrições  

  As inscrições homologadas serão divulgadas no portal do IFF/Fiocruz 

(www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em Saúde da 

Criança e da Mulher, no link https://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos-seletivos 

e através do site acesso.fiocruz.br. Preencha os campos de e-mail e senha, clique em 

“Entrar”; e selecione “Minhas Inscrições” para visualizar a situação da sua inscrição, em 17 

de maio de 2022, a partir das 16h. 

5.1.1. Isenção da prova de inglês: haverá isenção da prova de inglês para os candidatos  

que apresentarem cópia de comprovante do TOEFL IBT (com pontuação mínima 80), do 

IETLS (com resultado mínimo 6) ou de certificado de Michigan ou Cambridge (FCE, CAE e 

CPE), realizado nos últimos dois anos. Quaisquer comprovantes que não estejam descritos 

nesta Chamada Pública não serão aceitos. Para os candidatos que não possuam 

comprovante de proficiência em língua inglesa, a prova de inglês será obrigatória e 

realizada no prazo máximo de 1(um) ano, podendo ser antecipada ou adiada, a contar da 

data do resultado da seleção, de acordo com evolução do quadro epidemiológico da 

pandemia de COVID-19. A prova será realizada nas dependências do IFF, por ocasião do 

retorno às atividades presenciais em data, local e horário a ser divulgado posteriormente. 

5.2. Segunda Etapa: Avaliação do Anteprojeto de Pesquisa (Eliminatória) 

O resultado desta etapa será divulgado no dia 20 de maio de 2022, a partir das 16h, 

conforme indicado no Item 13 – Cronograma do Processo Seletivo, no portal do IFF/Fiocruz 

(www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em Saúde da 

Criança e da Mulher, https://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos-seletivos e 

através do link acesso.fiocruz.br >> Minhas Inscrições 
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Os pedidos de revisão da pontuação do anteprojeto deverão ser realizados em 23 de maio 

de 2022, das 09h às 12h. Este deverá estar fundamentado, através do Anexo IX. Recursos 

não fundamentados não serão analisados. Os recursos devem ser solicitados no link 

acesso.fiocruz.br, em Serviços Fiocruz > Ensino > Minhas Inscrições > através do botão 

“Pedido de Recurso”. 

O resultado final desta etapa será divulgado no dia 23 de maio de 2022, a partir das 16h, 

conforme indicado no Item 13 – Cronograma do Processo Seletivo, no portal do IFF/Fiocruz 

(www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em Saúde da 

Criança e da Mulher, link https://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos-seletivos e 

através do link acesso.fiocruz.br >> Minhas Inscrições. 

5.3. Terceira Etapa: Defesa Oral do Anteprojeto e Análise do Currículo 

(Eliminatória/Classificatória)  

O calendário da defesa oral do anteprojeto e análise de currículo para os aprovados na 

etapa anterior será divulgado no dia 23 de maio de 2022, a partir das 16h, conforme 

indicado no Item 13 – Cronograma do processo seletivo, no portal do IFF/Fiocruz 

(www.iff.fiocruz.br) – Cursos e Processos Seletivos – Mestrado Acadêmico em Saúde da 

Criança e da Mulher, link https://www.iff.fiocruz.br/index.php/cursos-processos-seletivos e 

através do link acesso.fiocruz.br >> Minhas inscrições. 

O candidato deverá encaminhar os documentos comprobatórios do currículo lattes junto 

aos documentos necessários para inscrição. Somente deverá ser enviada a quantidade de 

documentos suficiente para cada pontuação. Os documentos extras aos critérios de 

pontuação não serão considerados. Os artigos pontuados deverão ser aqueles publicados 

nos últimos 5 anos. Não devem ser enviados artigos anteriores a essa data porque não 

serão considerados. 

Esta etapa será realizada remotamente via Plataforma Zoom, nos dias 24 e 25 de maio 

de 2022, entre 09h e 16h, conforme escala de dia, horário e link divulgado junto ao 

resultado final da etapa anterior. Em hipótese alguma o horário será alterado. 
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13. Cronograma do Processo Seletivo 

Período Atividade  

14/04/2022 Publicação e Divulgação da Chamada Pública 

18/04 a 16/05/2022 Inscrição 

17/05/2022, a partir das 16h Homologação das Inscrições 

20/05/2022, a partir das 16h Resultado da Análise do Anteprojeto de Pesquisa (2ª 

etapa) 

23/05/2022, das 9 às 12h Pedidos de Revisão da Pontuação do Anteprojeto de 

Pesquisa (2ª etapa) 

23/05/2022, a partir das 16h Divulgação do Resultado Final da Análise do Anteprojeto 

de Pesquisa (2ª Etapa) e Divulgação da Escala da Defesa 

Oral do Anteprojeto e Análise de Currículos (3ª etapa) 

24 e 25/05/2022, das 9 às 16h Defesa Oral do Anteprojeto e Análise de Currículos (3ª 

etapa), segundo escala divulgada 

25/05/2022, a partir das 16h Divulgação do Resultado Final da Defesa Oral do 

Anteprojeto e Análise de Currículos (3ª etapa) e Divulgação 

da Escala de Avaliação de Candidatos às Ações 

Afirmativas 

26/05/2022, das 9 às 16h Avaliação de Candidatos às Ações Afirmativas 

26/05/2022, a partir das 16h Resultado Final do Processo Seletivo 

27/05/2022, até 16h Matrícula no Curso 

01/06/2022 Início do Curso 

 

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2022. 

Gestão Acadêmica 

 


