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 CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

EM PESQUISA APLICADA À SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER - TURMA 2023 

 

CHAMADA MESTRADO ACADÊMICO EM PESQUISA APLICADA 

À SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER – 2ª RETIFICAÇÃO 

 

 

 

A Coordenação de Educação do Instituto Nacional de Saúde da 

Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira – IFF da Fundação 

Oswaldo Cruz – Fiocruz, no uso de suas atribuições, torna pública a 

alteração da Chamada do processo seletivo com vistas e correções na 

Chamada. 

 

As partes da Chamada do processo seletivo supracitado publicado 

passam a vigorar com a presente alteração a partir do dia 06/01/2023, 

considerando o conteúdo integralmente publicado nas páginas que se 

seguem. 

 

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

 

Coordenação de Educação – IFF/Fiocruz 

 

 

Carla Trevisan Martins Ribeiro 

Zilton Farias Meira de Vasconcelos 
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Onde-se lê 

 

5.4.4  A etapa consistirá em:  

I.  Defesa oral do projeto de dissertação para mestrado apresentada na inscrição 

para o processo seletivo.  

II.  Análise do curriculum vitae (Plataforma Lattes - CNPq - www.cnpq.br). Para a 

análise do curriculum serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, conforme 

Formulário de Critérios e Pontuação para Avaliação do Currículo (Anexo IX). 

 

5.4.5 O candidato deverá preencher o formulário previamente com a 

respectiva pontuação para conferência junto à banca, no momento desta 

etapa. Para tanto, o candidato deverá ter esse formulário aberto no seu 

computador para compartilhar a tela com a banca no momento da conferência 

da pontuação. 

 

5.4.6  Os candidatos apresentarão oralmente uma defesa de seu Projeto de 

Dissertação para Mestrado: apresentação do projeto em 5 minutos e respostas a 

banca durante 10 min, totalizando 15 minutos. A apresentação deverá ser realizada 

sem uso de material de apoio. 
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Leia-se 
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