
 

 
CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO 

Programa de Pós-graduação Stricto sensu Tecnologia de Imunobiológicos 
 

A Coordenação do Mestrado Profissional em Tecnologia de Imunobiológicos faz saber 
que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo da turma 2017 do Curso de 
Mestrado Profissional em Tecnologia de Imunobiológicos. 
 
1 – Clientela: O Curso de Mestrado Profissional em Tecnologia de Imunobiológicos destina-
se à portadores de diploma de curso superior de áreas afins. 
 
2 - Nº de vagas: 20 vagas.  
 
3 – Inscrições: 15 de agosto a 14 de outubro de 2016.  

 Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas no site da 
Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) Link Inscrição> Tecnologia de 
Imunobiológicos / Biomanguinhos ou www.bio.fiocruz.br.  

3.1 – Documentos para a Inscrição: 

� Ficha de inscrição: preencher o formulário eletrônico de inscrição na Plataforma 
SIGA (www.sigass.fiocruz.br) Link Inscrição > Tecnologia de Imunobiológicos 
/ Bio-Manguinhos o qual deverá ser impresso e assinado. 

� Original e cópia ou cópia autenticada de: comprovante de conclusão e/ou de 
matrícula no último semestre da graduação; histórico escolar do curso de 
graduação; RG e CPF;  

� Carta de apresentação pessoal; 

� Carta de apresentação do empregador/professor; 

� 2 fotos 3x4; 

� Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br) documentado em ordem e não encadernado 
para entrega somente quando solicitado. 

 As inscrições para o curso serão efetuadas mediante a apresentação dos 
documentos acima na Secretaria Acadêmica do Curso de Mestrado Profissional em 
Tecnologia de Imunobiológicos ou via Correios. Inscrições com documentos incompletos 
serão rejeitadas. 
 
Endereço: Fundação Oswaldo Cruz  
  Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 
  CTV - DEPFI 
  Mestrado Profissional em Tecnologia de Imunobiológicos 
  Avenida Brasil, 4365 
  21040-900 - Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ 
Tel: (0xx-21) 3882-9455 
E-mail: mpti@bio.fiocruz.br  
Horário: 09h às 11h30min 
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4 – Seleção: 

 O processo seletivo será realizado no período de 03 a 18/11/2016, por banca 
examinadora constituída por professores designados pela Comissão de Pós-graduação, 
através de:  

a. Tradução/interpretação/compreensão de textos técnico-científico em inglês; 

b. Avaliação dos conhecimentos gerais na área de atuação do curso; 

c. Apresentação e análise do Histórico Escolar e Currículo Lattes. 

 

 As decisões da banca examinadora são soberanas, não cabendo recursos. Ao 
inscrever-se na seleção, o candidato aceita as normas estabelecidas nesta Chamada 
Pública. 

 

 

 

 

 


