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MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA DE IMUNOBIOLÓGICOS  

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO Stricto sensu TECNOLOGIA DE IMUNOBIOLÓGICOS 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA PROVA DE SELEÇÃO-TURMA MPTI 2021 

  

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Imunobiológicos do Instituto 
de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz - 
torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas ao Exame de Seleção para 
o período letivo 2021 a 2023, do curso de Mestrado Profissional em Tecnologia de 
Imunobiológicos.  As inscrições estarão abertas no período de 15 março a 16 de abril de 2021.  

O curso, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Imunobiológicos  é 
credenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) do 
Ministério da Educação tendo obtido conceito 4 na Avaliação Quadrienal 2013-2016  e oferece 
formação nas seguintes linhas de pesquisa: Controle de Processos e Qualidade, 
Desenvolvimento Tecnológico de Produtos e Processos e Gestão (descrição das Linhas de 
Pesquisa no link https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/mestrado-profissional/secretaria-
virtual/).  

Esta chamada pública será realizada com a finalidade de selecionar e classificar candidatos(as) 
para ingresso no curso de Mestrado Profissional em Tecnologia de Imunobiológicos. O curso 
será gratuito e as aulas serão ministradas na forma virtual, sistema hibrido ou presencialmente 
no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-Manguinhos, Campus Manguinhos (Av. 
Brasil, 4365, CTV/DEPFI - Rio de Janeiro - RJ – Brasil) de acordo com a situação epidemiológica 
e calendário do referido curso a ser divulgado posteriormente.  

Parágrafo único: as orientações e cronograma da Chamada 2021 poderão sofrer alterações, 
incluindo SUSPENSÃO a qualquer momento, de acordo com as recomendações de 
distanciamento social contempladas no “Plano de Contingência da Fiocruz diante da pandemia 
da doença pelo SARS-CoV-2 (COVID19)”. Todas as etapas desta chamada e quaisquer 
alterações serão publicadas na plataforma SIGA (http://www.sigass.fiocruz.br) e/ou na página 
eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Imunobiológicos 
(https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/mestrado-profissional/secretaria-virtual/).  

PÚBLICO ALVO: Profissionais de nível superior portadores de diplomas de curso de duração 
plena, outorgado por instituição de ensino e reconhecido pelo Ministério da Educação nas 
áreas: Tecnológicas, Farmácia, Ciências Biológicas, Biomedicina, Ciências da Saúde, 
Biotecnologia e áreas afins. 
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Obs. Casos omissos às áreas afins, mas relacionadas à área de saúde serão avaliados para 
homologação pela CPG. 

1. Nº DE VAGAS: 20 vagas.  
1.1. Ações Afirmativas (vagas por cotas)  

O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Imunobiológicos abrirá 20 (vinte) vagas para 
2021. 

Das vagas destinadas ao curso de Mestrado Profissional, cinco por cento (5%) serão providas 
para candidatos(as) que se declararem pessoa com deficiência e 15% (quinze por cento) para 
candidatos(as) que se autodeclararem negros (pretos e pardos) ou indígenas. Portanto do total 
de 20 (vinte) vagas será destinada uma (01) vaga para candidatos(as) que se declararem pessoa 
com deficiência e três (03) para candidatos(as) que se autodeclararem negros (pretos e pardos) 
ou indígenas. As demais vagas – 16 (dezesseis) - serão de livre concorrência. Em conformidade 
com a Portaria Normativa Nº 13, de 11 de maio de 2016, do Ministério da Educação, que dispõe 
sobre a indução de Ações Afirmativas na Pós-Graduação, os(as) candidatos(as) que optarem 
pelas vagas destinadas às ações afirmativas (pessoas com deficiência, pretos, pardos ou 
indígenas) deverão preencher o formulário próprio (Anexos I e II). Consideram-se pessoas com 
deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no Artigo 4º do Decreto 
Federal nº 9.508/2018 e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – 
STJ. 

Para concorrer às vagas por cotas, a pessoa com deficiência deverá no ato da inscrição, 
apresentar toda a documentação necessária ao processo seletivo e:   

a) declarar-se Pessoa com Deficiência, preenchendo o formulário próprio (Anexo I);   

b) Laudo Médico (original) atestando o grau de deficiência (Lei 2.482, de 14.de dezembro de 
1995), emitido nos últimos três (03) meses, por médico especialista na deficiência 
apresentada, atestando o tipo e o grau, ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). A omissão desta 
solicitação implicará na participação nas mesmas condições dispensadas aos demais 
candidatos. 

O(A) candidato(a) com deficiência que necessitar de condições especiais para a realização da 
avaliação, deverá fazer esta solicitação no ato da inscrição, preenchendo o formulário próprio 
(Anexo I), indicando claramente quais os recursos especiais necessários, conforme previsto no 
art. 4º, §§ 1º e 2º do Decreto nº 9.508/2018 e suas alterações. A omissão desta solicitação 
implicará na participação nas mesmas condições dispensadas aos demais candidatos.   

O(A) candidato(a) preto, pardo ou indígena que desejar concorrer às vagas por cota deverá, 
no ato da inscrição, apresentar toda a documentação necessária ao processo seletivo e se 
autodeclarar preto, pardo ou indígena, conforme o quesito “cor ou raça” utilizado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, preenchendo o formulário 
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próprio (Anexo II). Os(As) candidatos(as) que se autodeclararem indígenas deverão apresentar 
cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI), ou declaração de 
pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local.  

As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, devendo este 
responder por qualquer falsidade. Se for constatada falsidade na declaração, o candidato será 
eliminado do processo seletivo, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.  

Os(as) candidatos(as) que se declararem como pessoas com deficiência e os autodeclarados 
pretos, pardos ou indígenas concorrerão em igualdade de condições com os demais candidatos 
no que se refere à avaliação e aos critérios de aprovação que se refere esta chamada, ao 
horário e às notas mínimas exigidas.  

Os(as) candidatos(as) que não atingirem as notas mínimas em cada etapa do processo seletivo 
serão eliminados. O critério de reserva de vagas será aplicado somente para fins da 
classificação e preenchimento de vagas ao final. Os cotistas pretos, pardos, indígenas e pessoas 
com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à 
ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.   

A(s) vaga(s) destinada(s) a(s) pessoa(s) que se autodeclarar(em) com deficiência ou de ser(em) 
preto(s), pardo(s) ou indígena(s), caso não utilizada(s) será(ão) revertida(s) à ampla 
concorrência. 
1.2.  A dissertação dos(as) candidatos(as) com deficiência deverá estar compatível com as 

limitações físicas do(a) mesmo(a).  
                                                                   

Quadro de Vagas 
 

Curso 
N°de 
vagas 

Pessoas com 
deficiência 

Negros/Pardos/ 
Indígenas 

Vagas de 
Ampla 

Concorrência 

Mestrado 20 1 3 16 

Observação: O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Imunobiógicos reserva-se o 
direito de não preencher o total de vagas oferecidas. 
2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 15 de março a 16 de abril de 2021. 

INFORMAÇÕES: Todas as etapas desta Chamada Pública e quaisquer alterações serão 
publicadas na plataforma SIGA (http://www.sigass.fiocruz.br) e/ou na página eletrônica do 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Imunobiológicos 
(https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/mestrado-profissional/secretaria-virtual/).  
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3. INSCRIÇÃO: 
3.1. FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSCRIÇÃO 

O(A) candidato(a) deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição encontrado na 
Plataforma Siga (www.sigass.fiocruz.br) Link: Inscrição > Tecnologia de Imunobiológicos / Bio-
Manguinhos.  

a. Após o preenchimento do formulário, o(a) candidato(a) receberá um e-mail, de 
geração automática da Plataforma Siga, atestando que a inscrição foi efetuada. 

b. O(A) candidato(a) deverá enviar todos os documentos listado no Anexo IV por e-mail e 
aguardar a homologação da inscrição a ser inserida na plataforma Sigass/Fiocruz. A 
ausência de quaisquer dos documentos solicitados durante o período de inscrição 
implicará na não homologação da inscrição. 

c. No momento do preenchimento da inscrição o(a) candidato(a) deverá marcar a linha 
de pesquisa relacionada a seu interesse que norteará o processo seletivo do candidato. 

d. Orientações para o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição: 

O formulário eletrônico para inscrição de candidatos(as) 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); 

 Os campos com asterisco deverão ser preenchidos;  
 Tela “Possíveis Orientadores”: não preencher; 
 Tela “Plano de Trabalho”: não preencher;  
 Tela “Formação Acadêmica”: preencher todos os dados; 
 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(a) candidato(a) conferir sua inscrição; 

 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.”  

  
3.2. Envio do Formulário de Inscrição (PREENCHIDO, IMPRESSO E ASSINADO) e 

Documentação relacionada no Anexo IV POR E-MAIL PARA A SECRETARIA DE GESTÃO 
ACADÊMICA, APÓS SER DIGITALIZADO:  

a. O(A) candidato(a) deverá imprimir, assinar, digitalizar   e salvar em pdf o formulário de 
inscrição que foi preenchido eletronicamente na Plataforma Siga/Fiocruz,  
www.sigass.fiocruz.br  e mais toda documentação (ver Anexo IV)  salva em formato pdf e 
encaminhar por e-mail para a Secretaria de Gestão Acadêmica no endereço: 
mpti@bio.fiocruz.br.  
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b. O(A) candidato(a) receberá um e-mail da Secretaria de Gestão Acadêmica, com a 
confirmação do recebimento da documentação. Caso isto não ocorra dentro de 24h (dias 
úteis) após o envio, o(a) candidato(a) deverá entrar em contato através do e-mail para 
verificar o recebimento. 

c. Em caso de dúvidas e problemas referentes ao Formulário Eletrônico na Plataforma 
SIGA/Fiocruz, entrar em contato com o e-mail sigass@fiocruz.br . É fundamental informar 
o nome completo e nome do Curso/Programa para o qual está se candidatando. 

d. Será disponibilizada na plataforma SIGA/Fiocruz (Link Inscrição > Tecnologia de 
Imunobiológicos / Bio-Manguinhos), a relação dos(as) candidatos(as) cujas inscrições 
foram homologadas.  

e. Não serão fornecidas informações por telefone. 
f. Serão aceitos para a seleção os(as) candidatos(as) com previsão de colação de grau até a 

data de início do curso que está programada para Julho de 2021.  
g. A Carta de Apresentação do(a) candidato(a) deverá ser dirigida à Comissão de Seleção, com 

até 5.000 (cinco mil) caracteres (com espaço simples) e deverá conter:  Justificativa e 
interesses do(a) candidato(a) para participar do curso de Mestrado Profissional em 
Tecnologia de Imunobiológicos, Informação da linha de pesquisa de interesse na qual 
pretende desenvolver sua dissertação, justificando a escolha da linha de pesquisa e 
descrevendo se  possível as interações do curso com suas atividades profissionais e/ou 
formação e informação da disponibilidade para participar do curso. 

h. Carta de Recomendação do empregador que deverá deixar claro que libera o colaborador 
para cursar o mestrado.  

i. No caso de colaboradores internos deverão encaminhar autorização do DEREH de acordo 
com o processo interno estabelecido para liberação de pós-graduação.  

j. Os(as) candidatos(as) sem vínculo empregatício deverão apresentar duas (2) cartas de 
indicação de professores que participaram efetivamente na formação do candidato.  

k. Comprovante de residência. 

A ausência de quaisquer dos documentos solicitados durante o período de inscrição 
implicará na não homologação da inscrição.  

4. ETAPAS  DO PROCESSO SELETIVO: 

As etapas do processo seletivo (desde avaliações, a divulgação do resultado final e matrícula), 
ocorrerão no período compreendido entre 06 de maio de 2021 e 11 de junho de 2021. Os(As) 
candidatos(as) serão avaliados por uma banca examinadora constituída por professores 
doutores, designados pela Comissão de Pós-graduação do Mestrado Profissional em 
Tecnologia de Imunobiológicos. 

As etapas de seleção dos(as) candidatos(as) estão programadas conforme o calendário 
descrito no ANEXO V.  

As etapas da seleção consistirão em: 
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4.1. Avaliação de uma minuta de projeto em uma das linhas de pesquisa do curso (Etapa 
Eliminatória – Nota mínima sete (07) 

A avaliação consistirá de uma minuta de projeto baseado na linha de pesquisa selecionada 
pelo candidato. Esse projeto deverá ser construído baseado nos artigos  científicos 
disponibilizados em www.sigass.fiocruz.br aba Inscrição/ Tecnologia de Imunobiológicos e 
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/mestrado-profissional/secretaria-virtual) e o(a) 
candidato(a) deverá envia-la para o e-mail mpti@bio.fiocruz.br. A minuta de projeto deverá 
ter no máximo quatro (04) páginas e deverá ser redigida segundo as Normas ABNT. A 
avaliação utilizará os seguintes critérios:  clareza, criatividade, viabilidade, domínio da 
modalidade escrita formal da língua portuguesa e estrutura do projeto (1. Introdução, 2. 
Justificativa, 3. Objetivo geral e específico, 4. Metodologia, 5. Resultado esperado, 6. 
Cronograma, 7. Produto (artigo, patente, normas, manual e procedimentos operacionais),  8. 
Referência Bibliográfica). A pontuação do(a) candidato(a) levará em consideração os critérios 
da tabela 1.  

Tabela 1 

Seleção de discentes Mestrado 

Data: Número de inscrição do candidato: 

Título do Trabalho:   

Avaliador:   

Pontos a serem avaliados: Nota  Observações: 

a) Clareza das ideias , 
estruturação da 
argumentação e redação 
da língua portuguesa  

Nota: 0 a 3   

b) Criatividade,  
viabilidade e adequação 
às linhas de pesquisa e 
estrutura do projeto  

Nota: 0 a 3 
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c) Produto proposto na 
proposta 

Nota: 0 a 2   

d) Bibliografia dos 
últimos 5 anos pertinente 
à Proposta . 

Nota: 0 a 1   

e) Consistência 
metodológica 
exequibilidade e 
Cronograma do projeto  

Nota: 0 a 1   

Total=(a+b+c+d+e)     

Comentários/ Sugestões Finais 

  

Assinatura Avaliador: 

4.2 Segunda etapa de avaliação (Classificatória) 

Nota mínima sete  (07) 

Participarão desta etapa, os(as) candidatos(as) aprovados(as) na etapa anterior. O Currículo 
Lattes deverá estar atualizado (http://lattes.cnpq.br) e os(as) candidatos(as) aprovados(as) 
deverão enviar  os comprovantes do Lattes. 

As etapas de  seleção  dos(as) candidatos(as) serão realizadas considerando o período previsto 
no Calendário que consta no ANEXO V desta Chamada Pública, e divulgados no site do 
Sigas/Fiocruz - www.sigass.fiocruz.br aba Inscrição/ Tecnologia de Imunobiológicos e 
Secretaria Virtual  (https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/mestrado-
profissional/secretaria-virtual) Bio-Manguinhos/Fiocruz.  

Os(as) candidatos(as) aprovado(as) na etapa eliminatória serão avaliados(as) pela Comissão de 
Seleção com base  em vídeo de até 5 minutos em formato .wmv ou .avi ou .mp4, enviado 
pelo(a) candidato(a), o qual  descreverá a sua motivação para cursar o MPTI e uma breve 
justificativa da escolha do projeto apresentado na fase eliminatória,  Currículo Lattes, Cartas 
de Apresentação e Recomendação e Histórico Escolar  encaminhados para o e-mail 
mpti@bio.fiocruz.br. O critério de avaliação será baseado na  Tabela 2.  

A comissão responsável pela avaliação, composta por três membros doutores, pontuará a 
avaliação de 0 a 10.  
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                                                         Tabela  2 

Seleção de discentes Mestrado 

Data: Número de inscrição do candidato: 

Título do Trabalho:   

Avaliador:   

Pontos a serem avaliados: Nota  Observações: 

a. Clareza das ideias, exposição do assunto 
no vídeo, estruturação da argumentação 
e  língua portuguesa (vídeo e carta de 
apresentação). 

0 a 3.5  

b. Motivação do(a) candidato(a) na escolha 
do programa (carta de apresentação e 
vídeo ) 

0 a 3.0  

c. Avaliação do C Lattes (produção nos 
últimos 5 anos e carta de recomendação 
e histórico escolar. 

0 a 3,5  

Total= (a+b+c)   

Comentários/ Sugestões Finais 

  

Assinatura Avaliador: 

4.2.1 DECISÕES E RECURSOS 

A etapa de avaliação classificatória não será objeto de recurso. 

4.3. AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS (CONHECIMENTOS GERAIS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DO CURSO): 
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Estarão dispensados(as) da prova de inglês aqueles(as) que, no momento da inscrição, 
apresentarem certificados do TOEFL (com pontuação 180), ou do IETLS (com resultado 6), ou 
certificado do Michigan ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). Os(As) candidatos(as) que não 
possuem proficiência em língua inglesa, a prova de inglês será obrigatória e realizada no prazo 
máximo de um (01) ano, podendo ser antecipada ou adiada, a contar da data do resultado da 
seleção, de acordo com a evolução do quadro epidemiológico da Pandemia.  O(A) aluno(a) que 
não obtiver aprovação da proficiência em até duas oportunidades será desligado do programa. 
A prova será realizada nas dependências do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, por 
ocasião do retorno às atividades presenciais em data, local e horário a ser divulgado 
posteriormente. 

A avaliação consistirá em uma prova escrita de conhecimentos relacionado com a área de 
atuação do curso, e contemplará Tradução, Interpretação e Compreensão de textos técnico-
científicos em inglês. Não será permitido o uso de dicionários ou de quaisquer outros meios 
de consulta. Os(As) alunos(as) que não se submeterem a prova de proficiência até o período 
citado acima serão desligados do curso.  

 

PERÍODO DA SELEÇÃO 

  PERÍODO DAS AVALIAÇÕES: 06/05/2021 A 02/06/2021 
1.  Primeira etapa eliminatória ( Minuta de projeto),   
2. Segunda etapa de avaliação (Vídeo,  cartas de apresentação e  
recomendação, Currículo Lattes com comprovação e Histórico Escolar). 

5. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO: 
a. A nota mínima de aprovação nas diferentes etapas da seleção é sete (7,0) para 

todos(as) os(as) candidatos(as) inscritos no processo seletivo. 
b. Os(As) candidatos(as) aprovados(as) nesta seleção, serão classificados de acordo com 

a ordem decrescente das médias obtidas para o preenchimento das 20 (vinte) vagas 
oferecidas, obedecendo ao critério de quatro vagas das ações afirmativas e dezesseis 
vagas de livre concorrência.  

c. Critério de desempate: Maior nota na minuta de projeto em uma das linhas de 
pesquisa do curso. No caso ainda de empate será usado critério de maior idade para 
todos(as) os(as) candidatos(as). 

6. MATRÍCULA: 

O período de matrícula será de 07/06/2021 a 11/06/2021. Os(As) candidatos(as), 
aprovados(as) deverão efetuar a matrícula diretamente na Secretaria de Gestão Acadêmica, 
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dentro do período estipulado. A secretaria realizará um agendamento da matrícula dos(as) 
candidatos(as) para evitar aglomeração no endereço abaixo e horário a ser divulgado. No caso 
de candidatos(as) fora do Estado e País serão aceitos documentos enviados por   e-mail dentro 
do prazo estipulado da matrícula e deverá constar também o Anexo III – Declaração de 
Veracidade das Informações Prestadas. 

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 ou 3882-7129 , E-mail: mpti@bio.fiocruz.br 

Horário: 09h às 11h30min.  

6.1 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA MATRÍCULA: O período de matrícula será de 07/06/2021 
a 11/06/2021. São documentos exigidos nesta etapa: 

a. Fotocópia do diploma de graduação (frente e verso) para envio através de e-mail, 
original e cópia do diploma de graduação para os casos em que a documentação for 
entregue diretamente na Secretaria de Gestão Acadêmica. Os(As) candidatos(as) que 
ainda não possuem diploma de graduação deverão apresentar declaração de conclusão 
de curso, informando data da colação de grau ou sua previsão  (a previsão de colação 
de grau não poderá ser superior a data de início do curso que está programada para 05 
de julho de 2021) em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada. A data desta 
declaração não poderá ultrapassar o período de 02 anos anteriores à data de 
divulgação do presente documento. Será necessária a apresentação de declaração em 
que também constem a Portaria de Reconhecimento do Curso e a data de sua 
publicação no Diário Oficial da União.  

Obs. Candidatos(as) fora do Estado ou País poderão encaminhar a documentação por 
e-mail e posteriormente apresentar os documentos originais no momento do registro 
no Depto. de Recursos Humanos; 

b. Fotocópia da Carteira de Identidade que conste a naturalidade (frente e verso) para 
envio através de e-mail ou original e cópia para inscrições diretamente na secretaria; 

c. Fotocópia do CPF para envio através de e-mail ou original e cópia do CPF (somente 
quando não houver no documento de Identidade - frente e verso); 

d. 02 (duas) fotografias 3x4; 

e. Fotocópia da Certidão de Casamento ou Averbação, caso haja mudança de nome em 
relação ao documento de identidade. 
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f. Para os alunos estrangeiros que não possuam CPF, enviar cópia da identidade do país 
de origem e passaporte. 

g. NOTA: As fotocópias deverão estar nítidas, encaminhadas no padrão A4 e com 
extensão em pdf. 

h. IMPORTANTE: Caso a entrega da documentação para a matrícula seja efetuada através 
de e-mail em caso de candidato(a) de fora do Estado ou País, será necessário o envio 
das fotocópias e a Declaração de Veracidade das Informações Prestadas   (Anexo III).  
Em caso de declaração falsa, haverá sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. 
Já para os casos em que a documentação for entregue diretamente na Secretaria de 
Gestão Acadêmica, será necessário apenas que o(a) candidato(a) apresente o 
documento original e a fotocópia de cada item exigido. A autenticação será feita pelo 
próprio profissional da secretaria, após conferência com o documento original. 

7. OBSERVAÇÔES: 

 A) Recursos da etapa eliminatória serão interposto no prazo de até 24 horas após a data de 
divulgação do resultado;  

B) A banca avaliará o recurso em até três dias úteis;  

C)  As decisões da banca na etapa classificatória não serão revisadas e, portanto, não serão 
aceitos interposições de recursos.  

D) No ato da inscrição do processo seletivo, o(a) candidato(a) aceita todas as normas 
estabelecidas nesta Chamada Pública. 

8. LISTA DE ANEXOS  

I. FORMULÁRIO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

II. FORMULÁRIO AUTODECLARAÇÃO  

III. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS  

IV. LISTA DE CHECAGEM DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO  

V. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO.  
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MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA DE IMUNOBIOLÓGICOS 

 
ANEXO I – FORMULÁRIO - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

1 - Nome do requerente:  

2 - Data de nascimento:  

3 – Identidade:  

4 - Órgão Expedidor:  

5 - CPF:  

Precisa de atendimento diferenciado durante a realização da prova? SIM (  ) NÃO (  ). 

Se você respondeu SIM à pergunta anterior, quais as condições diferenciadas de que 
necessita para a realização da prova?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

DECLARO que desejo me inscrever para concorrer às vagas destinadas as ações 
afirmativas - Pessoas com Deficiência, nos termos estabelecidos no processo de seleção 
para ingresso no Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em 
Tecnologia de Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz. Declaro, ainda, que as 
informações prestadas nesta declaração são de minha inteira responsabilidade, estando 
ciente de que, em caso de falsidade ideológica ou a não comprovação da deficiência, 
ficarei sujeito ao desligamento do curso e às sanções prescritas na legislação em vigor.  

Anexo a esta declaração o Laudo Médico, assinado e com o CRM do médico especialista, 
emitido, no máximo, nos últimos 03 (três) meses (a contar da data de publicação desta 
Chamada Pública), atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).  

DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas 
destinadas a ações afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante o processo 
seletivo.  

Rio de Janeiro, ______de _______________ de  ______.  

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA DE IMUNOBIOLÓGICOS 

ANEXO II – FORMULÁRIO – AUTODECLARAÇÃO 

 

1 - Nome do requerente:  

2 - Data de nascimento:  

3 – Identidade:  

4 - Órgão Expedidor  

5 - CPF:  

 

DECLARO que sou cidadão (ã) afrodescendente ou indígena descendente, nos termos da 
legislação em vigor, identificando-me como ( ) preto ( ) pardo ou ( ) indígena e desejo me 
inscrever para concorrer às vagas destinadas às ações afirmativas, nos termos 
estabelecidos no processo de seleção para ingresso ao Mestrado Profissional no 
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Tecnologia de Imunobiológicos da 
Fundação Oswaldo Cruz. DECLARO, ainda, que as informações prestadas nesta 
autodeclaração são de minha inteira responsabilidade, estando ciente de que, em caso de 
falsidade ideológica, ficarei sujeito ao desligamento do curso e às sanções prescritas na 
legislação em vigor.  

DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas 
destinadas a ações afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante todo o 
processo seletivo.  

Rio de Janeiro, ____ de ________________ de _________.  

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura Candidato 

OBS: 

No caso de indígena, deve acompanhar este formulário a seguinte documentação: cópia 
do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de 
pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local. 
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MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA DE IMUNOBIOLÓGICOS 

 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

 

 

Eu, ______________________________________________________________, 

______________________ (nacionalidade), ____________________________ (estado 

civil), portador da carteira de identidade nº ____________, expedida pelo __________, 

em ____/_____/______, inscrito no CPF/MF, sob o n° ____________________, residente 

e domiciliado na Cidade de _____________________________________ e Estado do 

____________________________________________, à Rua 

______________________________________________________________ (endereço 

completo), declaro, para fins de direito, que as informações constantes dos documentos 

que apresento para inscrição (   ), matrícula (   ) no processo seletivo do Curso de 

Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Imunobiológicos 

de Bio-Manguinhos/Fiocruz, para o ano letivo de 2021, são verdadeiras e autênticas. 

Fico ciente através desse documento que a falsidade dessa declaração configura crime 

previsto no Código Penal Brasileiro, e passível de apuração na forma da Lei.  

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a 

presente.  

 

 

 

Rio de Janeiro, ____ de ___________ de ________________  

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do candidato. 
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MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA DE IMUNOBIOLÓGICOS 

 
ANEXO IV - LISTA DE CHECAGEM DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO 

(CONTROLE EXCLUSIVO DO CANDIDATO) 
 

Todos os documentos enviados deverão ser digitalizados, salvos na extensão .pdf e as 
cópias deverão estar legíveis, caso contrário a inscrição não será homologada.   

 
1 – Documentos a serem encaminhados no ato da inscrição: 

 
a. Formulário eletrônico de inscrição preenchido, assinado; 

b. Cópia legível do diploma de graduação (frente e verso) no formato A4 ou 
declaração de conclusão de curso, informando data de colação de grau já realizada 
ou declaração de previsão de conclusão do curso informando previsão de colação 
de grau, emitida pela Instituição do candidato; 

c. Cópia (frente e verso) do diploma revalidado por universidade brasileira (no caso 
de graduação realizada no exterior); 

d. Cópia (frente e verso) do documento de identificação que conste a naturalidade;  

e. Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do candidato, caso não conste no 
documento de identificação, dispensável no caso de estrangeiro não residente no 
Brasil.  

f. Cópia frente e verso da certidão de casamento caso haja mudança de nome.  

g. Cópia do comprovante de residência em que conste o nome do candidato. Quando 
não houver, apresentar comprovante de residência e um documento de registro 
digitalizado que prove parentesco do titular do comprovante com o candidato.  

h. Para candidatos concorrendo a vagas de Ações Afirmativas (vagas por cotas): 
ANEXO I – FORMULÁRIO - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA e Laudo Médico, e/ou 
ANEXO II – FORMULÁRIO – AUTODECLARAÇÃO.  

i. Declaração de Veracidade das Informações Prestadas (Anexo III).  

 

2 – Documento a ser encaminhado pelos(as) os(as) candidatos(as) após homologação das 
inscrições: 

a. Minuta de projeto baseado na linha de pesquisa do curso selecionada pelo 
candidato com no máximo quatro (04) páginas e um vídeo de até 5 minutos no 
formato .wmv ou .avi ou .mp4 no qual descreverá a sua motivação para cursar o 
MPTI e uma breve justificativa da escolha do projeto apresentado na fase 
eliminatória.   

 



 

Av. Brasil, 4365 Manguinhos – CEP: 21040-900   Rio de Janeiro RJ Brasil 
Tel: (21) 3882-9455 E-mail: mpti@bio.fiocruz.br 

http://www.bio.fiocruz.br 
 
 

3 - Documentos a serem encaminhados pelos os(as) candidatos(as) aprovados(as) na 
etapa eliminatória: 

a. Carta de Apresentação do Candidato assinada. 

b. Carta de Recomendação do empregador, assinada, que deverá deixar claro que 
libera o colaborador para cursar o mestrado.  

c. No caso de colaboradores internos deverão encaminhar autorização do DEREH de 
acordo com o processo interno estabelecido para liberação de pós-graduação.  

d. Os candidatos sem vínculo empregatício deverão apresentar 2 cartas de indicação 
de professores que participaram efetivamente na formação do candidato.  

e. Histórico Escolar 

f. Currículo atualizado criado na Plataforma Lattes-CNPq, em que conste o endereço 
de acesso do currículo do candidato na página do CNPq (http://lattes.cnpq.br/) e 
seus respectivos comprovantes 

Notas importantes: 

1 - Todas as cópias dos documentos, em formato pdf, deverão ser encaminhadas para o 
e-mail mpti@bio.fiocruz.br.  

2 - A ausência de quaisquer dos documentos solicitados durante o período de inscrição 
implicará na não homologação da inscrição.  
3 – Todas as cópias deverão estar legíveis, caso contrário a inscrição não será 
homologada.   
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MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA DE IMUNOBIOLÓGICOS 

ANEXO V - CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DATAS 

1. Lançamento da Chamada Pública do Mestrado Profissional em 
www.sigass.fiocruz.br e 
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/mestrado-
profissional/secretaria-virtual 

10/03/2021 

2. Período de inscrições 15/03/2021 a 
16/04/2021 

3. Resultado das inscrições homologadas e não homologadas em -  
www.sigass.fiocruz.br e 
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/mestrado-
profissional/secretaria-virtual  

26/04/2021 

4.  Disponibilização dos artigos técnico científicos em inglês 
vinculados as Linhas de Pesquisa do MPTI em www.sigass.fiocruz.br 
e https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/mestrado-
profissional/secretaria-virtual  

26/04/2021 

5. Envio da minuta  de projeto e vídeo em formato .wmv ou .avi ou 
.mp4 

06/05/2021 
até às 

23h59min 
horário de 

Brasília 

6.  Avaliação etapa eliminatória (minuta de projeto  vinculada a 
linha de pesquisa selecionada pelo candidato) 

10/05 a 
14/05/2021 

7.  Divulgação do resultado da etapa eliminatória em 
www.sigass.fiocruz.br e 
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/mestrado-
profissional/secretaria-virtual 

18/05/2021 

8. Envio dos documentos por parte candidatos(as) aprovados(as) na 
etapa eliminatória 

19/05/2021 
até às 
23h59min 
horário de 
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horário de 
Brasília 

9. Prazo de interposição de recursos para o resultado da etapa 
eliminatória 

19/05/2021 
até às 

23h59min 
horário de 

Brasília 

10. Resultado dos recursos e resultado final da etapa eliminatória 
após recurso  25/05/2021 

11. Envio dos documentos por parte dos(as) candidatos(as) que 
tiveram seus recursos aceitos 

25/05/2021 
até às 

23h59min 
horário de 

Brasília 

12.  Segunda etapa de avaliação (Video, cartas de apresentação e 
recomendação, Currículo Lattes com comprovação, Histórico 
Escolar) 

26/05 a 
31/05/2021 

13.  Divulgação da lista de aprovados em www.sigass.fiocruz.br e 
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/mestrado-
profissional/secretaria-virtual  

02/06/2021 

14.  Matrículas  07/06 a 
11/06/2021 

15.  Assinatura de termos de sigilo e bolsa e registro no DEREH 07/06/2021 a 
25/06/2021 

16. Início do curso 05/07/2021 

 
Obs: Diante da situação atual o Calendário poderá sofrer ajustes (alterações). 




