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PROCESSO SELETIVO 

DOUTORADO ACADÊMICO EM PESQUISA APLICADA À SAÚDE DA 

CRIANÇA E DA MULHER 

TURMA 2022 

 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

Código do Candidato Situação do Candidato 

iff-02CDC2366873 homologado 

iff-8443DD84B547 homologado 

iff-3E485E1A7257 homologado 

iff-6792B72E96C8 homologado 

iff-F3A2C7CEB7C7 homologado 

iff-14F7E3C7C691 homologado 

iff-7F12179BBB78 homologado 

iff-FD5698703702 homologado 

iff-4CE01E3F24CB homologado 

iff-FA7D7093FC31 homologado 

iff-6889132F8CD7 homologado 

 
Prova de Língua Inglesa:  

 
Todos os candidatos homologados deverão realizar a prova de língua inglesa. 
 
A prova de Língua Inglesa será realizada de forma presencial no dia 26 de janeiro de 2022 no 
Instituto Nacional em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira - 
IFF, 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. 
 
ATENÇÃO: Todos os candidatos deverão apresentar ao fiscal na porta do Instituto Nacional 
em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira - IFF o comprovante 
de vacinação de Covid juntamente com seu documento de identificação antes da realização 
das provas. As provas de língua inglesa serão realizadas no 4º andar, na Área de Educação, 
exceto para os candidatos com sintomas de Covid ou positivados, que deverão se 
encaminhar ao centro de Estudos Olinto de Oliveira, térreo, para a realização da prova. 
 
Visto que estamos vivendo uma pandemia e o local de prova ser um anexo ao hospital,  
solicitamos que utilizem a máscara N95.  
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Lembramos trazer caneta azul ou preto para a prova.   
 
Não será permitido o uso de celulares e relógios celulares durante a prova. 
 

 

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2022. 

Secretaria Acadêmica 


