
 
             

MESTRADO PROFISSIONAL 
TECNOLOGIA DE IMUNOBIOLÓGICOS 

 
ORIENTAÇÃO SELEÇÃO MESTRADO 2017 

 
A Coordenação do curso de Mestrado Profissional em Tecnologia de 
Imunobiológicos informa: 
 
1 – Inscrição: 

As inscrições estarão abertas de 15 de agosto de 2016 a 14 de outubro de 2016, 
on-line no endereço eletrônico www.sigass.fiocruz.br Link Inscrição  > Tecnologia 
de Imunobiológicos / Bio-Manguinhos 

1.1 - Orientações para o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição: 

a. O formulário eletrônico para inscrição de candidatos deve ser preenchido 
on line, avançando para as telas seguintes por meio das setas na margem 
inferior das telas ou do menu apresentado na margem esquerda das telas. 
Avançando-se até a tela final, é possível salvar os conteúdos inseridos e 
complementá-los ou alterá-los posteriormente ao reingressar no sistema 
com o mesmo número de CPF (para candidatos brasileiros) ou passaporte 
(para candidatos estrangeiros); 

b. Os campos com asterisco deverão ser preenchidos;  

c. Tela “Possíveis Orientadores”: não preencher; 

d. Tela “Plano de Trabalho”: não preencher;  

e. Tela “Formação Acadêmica”: preencher todos os dados; 

f. Após a conclusão do processo de preenchimento do formulário este deverá 
ser salvo para receber seu número de inscrição, dando origem a um e-mail 
para o candidato conferir a sua inscrição; 

g. Para imprimir o formulário preenchido se deve clicar no botão “Formulário 
de Inscrição (PDF)” na tela final. O formulário preenchido deve ser impresso 
no formato de “documento.pdf.” O candidato deve assinar e entregar 
juntamente com a documentação na Secretaria Acadêmica no 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 

Em caso de dúvidas e/ou problemas referente ao Formulário Eletrônico do SIGA, 
entrar em contato com o e-mail sigass@fiocruz.br, não esquecendo de informar 
nome completo e nome do Curso/Programa no qual está se candidatando. 
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h. Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. Será 
disponibilizada no SIGA (Link Inscrição > Tecnologia de Imunobiológicos / 
Bio-Manguinhos), a relação dos candidatos cujas inscrições foram 
homologadas. Não serão fornecidas informações por telefone. 

i. Serão aceitos candidatos com previsão de colação de grau até a data de 
início do curso. 

j. Na carta de apresentação do candidato o empregador deverá deixar 
claro que libera o funcionário para cursar o mestrado. 

 
2 – Seleção: 

O processo de seleção levará em consideração: 
a. Proficiência em inglês: teste escrito de conhecimento e compreensão de 

textos científicos em inglês. Não é permitido o uso de dicionário  

b. Avaliação dos conhecimentos gerais na área de atuação do curso 
(Bioquímica, Microbiologia, Imunologia e Genética e Biologia Molecular): 
baseada em artigos científicos que serão disponibilizados a partir de 
24/10/2016 nos sites www.sigass.fiocruz.br Link Inscrição > Tecnologia de 
Imunobiológicos / Bio-Manguinhos, www.bio.fiocruz.br ou na Secretaria 
Acadêmica. 

c. Apresentação e Análise do currículo Lattes e do Histórico Escolar do 
candidato. 

d. Não haverá, em hipótese alguma, revisão de prova. 

e. A nota mínima de aprovação nas diferentes etapas da seleção é seis. 
 

As decisões da banca examinadora são soberanas, não cabendo recursos. 

Os candidatos aprovados nesta seleção serão classificados de acordo com as 
médias obtidas para o preenchimento das 20 vagas oferecidas.  

Os candidatos não selecionados terão o prazo de 60 dias a partir da divulgação 
do resultado final para retirarem a sua documentação.  
 

Observações: 

→ O candidato não poderá fazer nenhum tipo de identificação nas folhas de 
resposta. A identificação será apenas o número de inscrição. 

→ Estarão dispensados da prova de inglês aqueles que, no momento da 
inscrição, apresentarem original e cópia ou cópia autenticada do TOEFL 
(com pontuação 180), ou do IETLS (com resultado 6), ou certificado do 
Michigan ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). 

 

3 - Calendário: 

→ 15/08/2016 a 14/10/2016: inscrições.  
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→ 21/10/2016: disponibilização dos artigos científicos para a avaliação dos 
conhecimentos gerais 

→ 03/11/2016: Proficiência em Inglês. 

→ 04/11/2016: divulgação do resultado de Proficiência em Inglês. 

→ 07/11/2016: prova de conhecimentos específicos 

→ 09/11/2016: divulgação do resultado de conhecimentos específicos.  

→ 09 a 11/11/2016: entrega do currículo Lattes documentado em ordem e não 
encadernado. 

→ A partir de 16/11/2016: Análise e apresentação do Histórico Escolar e 
Currículo Lattes 

→ 22/11/2016: divulgação da lista de classificados no site da Plataforma SIGA 
(www.sigass.fiocruz.br) Link Inscrição  > Tecnologia de Imunobiológicos / 
Bio-Manguinhos ou www.bio.fiocruz.br.  

→ Horário das provas: 09 às 12 h. 

Local das provas:  
  Fundação Oswaldo Cruz 

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 
Avenida Brasil, 4365 

  Pavilhão Rocha Lima 
Auditório José Roberto Chaves, 6º andar 

→ O candidato deverá chegar no mínimo 30 minutos antes do início das 
provas. 

→ Não será permitido o uso de dicionário na prova de inglês 

→ Será necessária a apresentação do Cartão de Inscrição e documento de 
identidade em todas as etapas. 

→ O candidato deverá trazer prancheta. 

→ Análise e Apresentação do currículo Lattes e do Histórico Escolar do 
candidato: O horário e a ordem serão definidos pela comissão de seleção. 

 
4 – Matrícula: 20/02 a 24/02/2017. 
 
5 – Início do curso: 06/03/2017 

 
 

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2016. 
 
 
 
 

A Coordenação 
 
 
 


