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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM VIGILÂNCIA E 

CONTROLE DE VETORES  

(NÍVEL MESTRADO PROFISSIONAL) 

 

No item 2.9 (Documentos obrigatórios (em formato pdf) para inscrição), onde se lê: 

9. Documento de identificação: Documento de Identidade ou Registro Geral (RG), Carteira Nacional de 

Habilitação (modelo novo, com foto, dentro da validade), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou carteira 

expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe, Carteira Funcional (para servidores públicos das três esferas), ou 

carteira emitida pelas Secretarias de Segurança Pública e Militar (com foto).  

 

Leia-se: 

9. Documento de identificação: Documento de Identidade ou Registro Geral (RG), Carteira Nacional de 

Habilitação (modelo novo, com foto, dentro da validade), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou carteira 

expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe, Carteira Funcional (para servidores públicos das três esferas), ou 

carteira emitida pelas Secretarias de Segurança Pública e Militar (com foto). Os candidatos estrangeiros deverão 

apresentar carteira de identidade nacional. 

 

No item 2.11 (Recurso relativo à homologação das inscrições), onde se lê:  

2.11 Recurso relativo à homologação das inscrições  

2.11.1 Os candidatos que desejarem entrar com recurso referente ao resultado da homologação das 

inscrições deverão fazê-lo entre os dias 28 e 29/06/2021 até às 13h (horário de Brasília), após divulgação da lista final 

de candidatos com inscrição homologada. O formulário específico para este procedimento está disponível na 

plataforma eletrônica de inscrição (https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes). Ao 

fazer login nesse link, clique em Serviços Fiocruz, Ensino, Minhas Inscrições, e o sistema irá exibir o botão disponível 

para solicitação de recurso.  

2.11.2 A resposta aos recursos será publicada na plataforma SIEF, em 30 de junho de 2021, a partir das 

16h. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da decisão tomada pela Comissão de Seleção em 

relação ao recurso. 

 

Leia-se: 

 

2.11 Recurso relativo à homologação das inscrições  

https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes
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2.11.1 Os candidatos que desejarem entrar com recurso referente ao resultado da homologação das 

inscrições deverão fazê-lo entre os dias 28 e 29/06/2021 após divulgação da lista final de candidatos com inscrição 

homologada. O formulário específico para este procedimento está disponível na plataforma eletrônica de inscrição 

(https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes). Ao fazer login nesse link, clique em 

Serviços Fiocruz, Ensino, Minhas Inscrições, e o sistema irá exibir o botão disponível para solicitação de recurso.  

2.11.2 A resposta aos recursos será publicada na plataforma SIEF, em 30 de junho de 2021. Em nenhuma hipótese 

será aceito pedido de reconsideração da decisão tomada pela Comissão de Seleção em relação ao recurso. 

 

No item  4.4.5, onde se lê:  

4.4.5. O desempenho mínimo para classificação será 50% de acertos do total de questões da prova. 

Candidatos que tiverem desempenho inferior a 50% serão reprovados e não poderão concorrer à próxima etapa do 

processo seletivo (entrevista). Serão considerados CLASSIFICADOS para a entrevista os 40 (quarenta) primeiros 

candidatos que obtiverem, na prova escrita, nota maior ou igual a 50% de acertos das questões. No caso de empate 

na quadragésima colocação os dois (ou mais) candidatos empatados serão entrevistados. “ 

 

Leia-se: 

4.4.5  A Nota máxima da prova objetiva (P) é de 40 pontos. O desempenho mínimo para classificação será 

50% de acertos do total de questões da prova. Candidatos que tiverem desempenho inferior a 50% serão reprovados e 

não poderão concorrer à próxima etapa do processo seletivo (entrevista). Serão considerados CLASSIFICADOS para 

a entrevista os 40 (quarenta) primeiros candidatos que obtiverem, na prova escrita, nota maior ou igual a 50% de 

acertos das questões, ou seja, nota maior ou igual a 20 pontos. No caso de empate na quadragésima colocação os 

dois (ou mais) candidatos empatados serão entrevistados. 

 

No item 4.4.6, onde se lê:  

4.4.6  O resultado será divulgado no dia 14 de julho de 2021 a partir das 15h no Campus Virtual Fiocruz pelo 

link (https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=curso/60736). 

 

Leia-se:,  

4.4.6 O resultado será divulgado no dia 14 de julho de 2021 no Campus Virtual Fiocruz pelo link 

(https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=curso/60736).  

 

No item 4.6.1, onde se lê:  

4.6.1 Os candidatos que desejarem entrar com recurso contra o resultado da prova objetiva deverão fazê-lo 

nos dias 15/07/2021 até às 16h (horário de Brasília). O formulário específico para este procedimento está disponível na 

plataforma eletrônica de inscrição (https://acesso.fiocruz.br/meuacesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes). Ao 

fazer login nesse link, clique em Serviços Fiocruz, Ensino, Minhas Inscrições e o sistema irá exibir o botão disponível 

para solicitação de recurso. 

 

Leia-se: 

https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=curso/60736
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=curso/60736
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4.6.1 Os candidatos que desejarem entrar com recurso contra o resultado da prova objetiva deverão fazê-lo 

no dia 15/07/2021. O formulário específico para este procedimento está disponível na plataforma eletrônica de 

inscrição (https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes). Ao fazer login nesse link, 

clique em Serviços Fiocruz, Ensino, Minhas Inscrições e o sistema irá exibir o botão disponível para solicitação de 

recurso.  

 

No item 4.6.2, onde se lê:  

4.6.2 A resposta aos recursos será publicada na plataforma SIEF no dia 19/07/2021 a partir das 16h. Em 

nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da decisão tomada pela Comissão de Seleção em relação ao 

recurso. 

 

Leia-se: 

4.6.2 A resposta aos recursos será publicada na plataforma SIEF no dia 19/07/2021. Em nenhuma hipótese 

será aceito pedido de reconsideração da decisão tomada pela Comissão de Seleção em relação ao recurso. 

 

No item 4.7.5, onde se lê:  

4.7.5 A cada um dos critérios será atribuída nota, variando de 0 (zero) a 10 (dez), por cada um dos 

avaliadores. 

 

Leia-se: 

4.7.5 A cada um dos critérios será atribuída nota, variando de 0 (zero) a 10 (dez), por cada um dos 

avaliadores. Sendo assim cada candidato poderá obter nota máxima igual a 40 de cada avaliador. O cálculo da nota 

final da entrevista (E) será a média das notas dos avaliadores. 

 

No item 4.8.1, onde se lê:  

4.8.1 Os candidatos que desejarem entrar com recurso contra o resultado da segunda etapa (Entrevista) 

deverão fazê-lo nos dias 27 e 28/07/2021, após divulgação do resultado. O formulário específico para este 

procedimento está disponível na plataforma eletrônica de inscrição (https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-

fiocruz/ensino/minhas-inscricoes). Ao fazer login nesse link, clique em Serviços Fiocruz, Ensino, Minhas Inscrições e o 

sistema irá exibir o botão disponível para solicitação de recurso. A resposta aos recursos será publicada na plataforma 

SIEF, em 30/07/2021. 

 

Leia-se: 

4.8.1 Os candidatos que desejarem entrar com recurso contra o resultado da segunda etapa (Entrevista) 

deverão fazê-lo nos dias 27 e 28/07/2021, após divulgação do resultado. O formulário específico para este 

procedimento está disponível na plataforma eletrônica de inscrição (https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-

fiocruz/ensino/minhas-inscricoes). Ao fazer login nesse link, clique em Serviços Fiocruz, Ensino, Minhas Inscrições e o 

sistema irá exibir o botão disponível para solicitação de recurso. A resposta aos recursos será publicada na plataforma 

SIEF, em 30/07/2021.  

 

https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes
https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes
https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes
https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes
https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes
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No item 5.1, onde se lê:  

5.1 A nota final (NF) será calculada atribuindo-se peso 1 à prova de conhecimentos (P) e peso 1 à entrevista 

(E), segundo a fórmula: NF = (P+E)/2. O desempenho mínimo para admissão no curso é de 50% da nota máxima (40), 

correspondendo a NF=20”. 

 

Leia-se: 

5.1 A nota final (NF) será calculada pela média das notas da prova objetiva (P) e da entrevista (E). O 

desempenho mínimo para admissão no curso é de 50% da nota máxima (40), correspondendo a NF=20.  

 

Os itens 5.3, 5.4 e 5.5 foram excluídos do presente edital. 

 

No item 6.1, onde se lê:  

6.1 Após aprovação no processo seletivo, o candidato deverá enviar os documentos para matrícula entre o 

período de 03 a 09 de agosto de 2021 conforme estabelecido no Calendário desta chamada pública.  

1. Documentos necessários para matrícula: 

2. Confirmação de inscrição gerado pelo SIEF e assinado pelo candidato; 

3. Diploma de conclusão da graduação (cópia frente e verso autenticada); 

4. Histórico escolar da graduação (cópia frente e verso autenticada); 

5. Cópia da carteira de identidade ou registro civil e certidão de nascimento. Se estrangeiro, cópia do 

passaporte ou do registro nacional de estrangeiro NÃO É VÁLIDO o uso da carteira de habilitação (CNH); (cópia 

frente/verso autenticada); 

6.Cópia do cadastro de pessoa física (CPF) (cópia frente/verso autenticada); 

7. Foto digital no formato 3x4 com fundo branco e arquivo identificado com o nome do candidato 

selecionado;  

8. Carta da chefia imediata, assinada e carimbada (modelo Anexo III), atestando a liberação do 

servidor/funcionário para comparecimento às disciplinas obrigatórias (aulas presenciais ou em sistema remoto 

síncrono), além da qualificação e defesa da dissertação (de forma presencial ou em sistema remoto síncrono).”  

 

Leia-se, 

6.1 Após aprovação no processo seletivo, o candidato deverá enviar os documentos para matrícula entre o 

período de 03 a 09 de agosto de 2021 conforme estabelecido no Calendário desta chamada pública.  

Documentos necessários para matrícula: 

1. Confirmação de inscrição gerado pelo SIEF e assinado pelo candidato; 

2. Diploma de conclusão da graduação (cópia frente e verso autenticada); 

3. Histórico escolar da graduação (cópia frente e verso autenticada); 

4. Cópia da carteira de identidade ou registro civil e certidão de nascimento. Se estrangeiro, cópia do 

passaporte ou do registro nacional de estrangeiro NÃO É VÁLIDO o uso da carteira de habilitação (CNH); (cópia 

frente/verso autenticada); 

5. Cópia do cadastro de pessoa física (CPF) (cópia frente/verso autenticada); 
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6. Foto digital no formato 3x4 com fundo branco e arquivo identificado com o nome do candidato 

selecionado;  

7. Carta da chefia imediata, assinada e carimbada (modelo Anexo III), atestando a liberação do 

servidor/funcionário para comparecimento às disciplinas obrigatórias (aulas presenciais ou em sistema remoto 

síncrono), além da qualificação e defesa da dissertação (de forma presencial ou em sistema remoto síncrono). 

8. Declaração de veracidade das informações e autenticidade dos documentos apresentados (Anexo 

VI) 

9. Termo de compromisso de matrícula (Anexo VII) 

 

NOTA: Os documentos originais devem digitalizados e encaminhados eletronicamente pelo link 

https://acesso.fiocruz.br/meu-acesso/servicos-fiocruz/ensino/minhas-inscricoes. Precisam estar nítidos, dentro da 

validade e as imagens não poderão ser em miniatura. Os documentos que possuem frente e verso devem estar salvos 

em um único arquivo e todos devem ser em formato PDF, não devendo exceder o limite total de 20 megabytes. 

 

Acrescente-se os seguintes itens: 

6.3 Após verificação dos documentos, o processo de formalização de matrícula no PPG-VCV do IOC será no 

período de 03 a 10 de agosto de 2021 e a lista de matriculados será divulgada na data de 10 de agosto de 2021 no 

Campus Virtual Fiocruz e página do Programa.  

6.4 Caso existam vagas ociosas após o período de matrícula será divulgada uma lista de reclassificação no 

dia 11/08/2021. 

6.5. Os candidatos reclassificados deverão enviar os documentos de matrícula entre os dias 11 a 16 de 

agosto de 2021. 

6.6 A lista final de reclassificados será divulgada no dia 17/08/2021, não existindo segunda reclassificação 

em hipótese alguma, mesmo que ainda existam vagas ociosas a pós a reclassificação. 

6.7 A lista final de matriculados no PPG-VCV será divulgado na data 18 de agosto de 2021 no no Campus 

Virtual Fiocruz pelo link (https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=curso/60736) e página do Programa. 

 

7. Calendário (atualizado conforme errata) 

 

Inscrição 

Período de inscrição e envio da documentação   14 a 24 de junho de 2021. 

Envio de pedidos de isenção da taxa de inscrição 14 e 15 de junho de 2021. 

Resultado da isenção da taxa de inscrição  16 de junho de 2021. 

Homologação e divulgação do resultado das 

inscrições 
28 de junho de 2021. 

Recurso da homologação da inscrição 28 e 29 de junho de 2021. 

Resultado do recurso da homologação das 

inscrições e divulgação final da lista de inscritos. 
30 de junho de 2021. 

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=curso/60736
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Avaliação: Etapa 1 – prova objetiva 

Realização da prova objetiva  12 de julho de 2021 

Resultado da prova objetiva  14 de julho de 2021 

Recurso da prova objetiva 15 de julho de 2021 

Resultado do recurso da prova objetiva e divulgação 

final dos aprovados na prova objetiva 
19 de julho de 2021 

Avaliação: Etapa 2 – entrevista 

Realização de entrevistas  21 a 23 de julho de 2021 

Resultado das entrevistas  26 de julho de 2021 

Recurso das entrevistas  27 e 28 de julho de 2021 

Resultado do recurso das entrevistas 30 de julho de 2021 

Resultado e lista final de classificados 2 de agosto de 2021 

Matrícula 

Envio de documentos dos aprovados 03 a 09 de agosto de 2021 

Período de matrícula dos aprovados e divulgação 03 a 10 de agosto de 2021 

Envio de documentos dos reclassificados 11 a 16 de agosto de 2021 

Período de reclassificação de matrícula e 

divulgação 
11 a 17 de agosto de 2021 

Divulgação dos matriculados 18 de agosto de 2021 

 

 

Rio de Janeiro, 29 junho de 2021.  

Coordenação do Programa de Pós-graduação em Vigilância e Controle de Vetores Instituto 

Oswaldo Cruz Fiocruz 

 

 

 

 


