
 
 

 

 
CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA 2017 – STRICTO SENSU 

Doutorado Interinstitucional em Saúde Pública 

 
Publicado em (12/04/2017) 

 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz 

(ENSP/Fiocruz) e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará (Propit/Unifesspa) tornam públicos o cronograma e as 

normas para a seleção de candidatos ao curso de Doutorado Interinstitucional em 

Saúde Pública, que será oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, 

da ENSP/Fiocruz. 

 

 COORDENAÇÃO DO CURSO  

Dr. Carlos Machado de Freitas 

Dr.ª Rosely Magalhães de Oliveira 

Dr.ª Joseane Carvalho Costa 

E-mail de contato: dintersaudepublica@unifesspa.edu.br (para eventuais dúvidas)  

 

1 Objetivos do curso  

Formar doutores capacitados a conduzir pesquisas em áreas específicas e para docência 

no ensino superior e na pós-graduação Lato e Stricto Sensu, comprometidos com 

fortalecimento, nas instituições atendidas, dos temas relacionados ao desenvolvimento, 

território e saúde na região amazônica. 

 

2 Clientela (público alvo)  

Este edital está aberto apenas para servidores públicos da Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e Instituto Federal do Pará (IFPA) portadores 

do título de Mestre.  

 

3 Número de vagas  

Serão oferecidas no mínimo 10 e máximo 22 vagas. Todas as etapas do processo seletivo 

são eliminatórias e a distribuição de vagas seguirá a ordem de classificação do candidato.  

 

4 Regime e duração  

 

4.1 Regime  

O curso apresenta estrutura modular e será realizado de 2ª a 6ª feira, das 8 às 18h, em 

regime presencial, com atividades desenvolvidas durante uma semana a cada mês.  
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Após a qualificação, os alunos deverão passar um período letivo (quatro meses) na sede 

do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, na Fiocruz, no Rio de Janeiro para 

que possam cursar disciplinas eletivas e trabalhar os dados da tese com os seus respectivos 

orientadores. 

  

4.2 Duração  

O curso terá duração mínima de 24 meses e máxima de 48 meses.  

 

5 Período do curso  

Início: Agosto de 2017  

Término: Agosto de 2021  

 

6 Inscrição  

6.1 Período: De 12 de abril a 12 de junho de 2017.  

Todas as informações referentes ao processo seletivo podem ser obtidas no site da 

Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP. O 

candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da 

Plataforma. 

 

6.2 Envio da documentação: 

Todos os candidatos devem enviar a documentação exigida por correio eletrônico para o 

e-mail dintersaudepublica@unifesspa.edu.br. Neste caso, o candidato receberá a 

confirmação do recebimento do e-mail no período de 48 horas a contar da data do envio, 

considerando dias úteis. A documentação para inscrição enviada por correio eletrônico 

deverá ser DIGITALIZADA em formato PDF (portable document format), não devendo 

exceder o limite total de 10 megabytes. Recomenda-se que os arquivos enviados sejam 

identificados com nome do candidato. 

Obrigatoriamente, no campo assunto, deverão constar única e exclusivamente as 

seguintes palavras: Inscrição Doutorado Interinstitucional em Saúde Pública. O 

candidato deverá utilizar a Lista de Checagem de documentos exigidos na inscrição 

(controle exclusivo do candidato), conforme o Anexo 1, para certificar-se que todos os 

documentos exigidos na inscrição foram enviados. Inscrições enviadas em meio digital 

com documentação incompleta não serão aceitas. 

 

ATENÇÃO: No dia da prova escrita será obrigatória a entrega da fotocópia legível do 

Diploma ou declaração de conclusão de Curso de Mestrado ou Ata de defesa e do 

comprovante de proficiência em língua inglesa para os candidatos isentos na prova de 

inglês.  

 

Observação: Inscrições com documentação incompletas não serão aceitas. 
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6.3 Procedimentos para inscrição 

Clicar em “INSCRIÇÃO”, localizada na coluna à esquerda, e depois em “SAÚDE 

PÚBLICA ENSP”. A chamada para Seleção do Curso Doutorado Interinstitucional em 

Saúde Pública encontra-se na coluna “CHAMADA PÚBLICA”. Nessa mesma janela, na 

parte inferior, encontra-se o botão azul “INICIAR INSCRIÇÃO”. Na tela referente ao 

início da inscrição, o candidato deverá selecionar “ENSP – SAÚDE PÚBLICA – 

DOUTORADO”. Vale ressaltar que somente com o navegador Internet Explorer é 

possível o acesso à Plataforma SIGA.  

ATENÇÃO: A inscrição no site da Plataforma SIGA (preenchimento do Formulário 

de Inscrição) deverá ser efetuada impreterivelmente até às 12h do dia 12/06/2017. 

 

São documentos exigidos na inscrição que devem ser enviados por correio eletrônico 

para o e-mail dintersaudepublica@unifesspa.edu.br :  

 

a) Documento de identificação. Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe, 

ou Carteira Funcional (para servidores públicos das três esferas), ou Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, ou Carteira emitida pelas Secretarias de Segurança Pública e Militar 

(com foto), ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo, com foto, dentro da 

validade).  

 

b) Formulário de inscrição impresso pelo candidato, devidamente preenchido e 

assinado  

 

c) Currículo atualizado e impresso, criado na Plataforma Lattes-CNPq, em que 

conste o endereço de acesso do currículo do candidato na página do CNPq 

(www.cnpq.br). Clicar em “Plataforma Lattes” e depois, abaixo do ícone Currículo 

Lattes, clicar em “Buscar”. Incluir o nome completo e clicar em “Buscar”.  

 

d) Comprovante de proficiência em língua inglesa (opcional). Estarão dispensados da 

prova de inglês aqueles que apresentarem fotocópia legível e autenticada em cartório 

(frente e verso) de qualquer um dos documentos de proficiência em inglês a seguir: 

comprovante do exame do TOEFL Internet-Based (iBT), com pontuação 57-76; TOEFL 

PBT, com pontuação 485-530; IELTS, com nota mínima 5,0-6,0, (todos os comprovantes 

devem estar dentro do prazo de validade de dois anos); Certificados do Michigan (ECCE, 

MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). Portadores de documentos extraídos 

da rede mundial de computadores – INTERNET estão dispensados da autenticação.  

 

e) Diploma ou declaração de conclusão de Curso de Mestrado ou Ata de Defesa: 

fotocópia legível (frente e verso) no formato A4.  
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f) Projeto preliminar de pesquisa (letra tipo Times New Roman, tamanho 12, espaço 

1,5), até no máximo 15 páginas, no qual o candidato deverá (i) situar o tema de interesse 

dentro do campo da Saúde Pública, relacionando-o, preferencialmente, com os temas do 

desenvolvimento, do território e da saúde; (ii) delimitar o objeto de pesquisa e sua 

relevância; (iii) explicitar o objetivo geral e os objetivos específicos; (iv) explicitar a 

proposta metodológica preliminar; e (v) definir as referências bibliográficas.  

 

g) Carta de interesse do candidato (letra tipo Times New Roman, tamanho 12, espaço 

1,5), até no máximo 3 páginas, que aborde: trajetória profissional e acadêmica; motivos 

para fazer o doutorado; motivos para a escolha do tema e objeto de pesquisa; a pertinência 

do tema aos campos da Saúde Pública.  

 

h) Todos os candidatos deverão apresentar carta de liberação da chefia da 

instituição de vínculo, em papel timbrado da instituição, constando disponibilidade 

para: i) afastamento de uma semana por mês, durante 12 meses, para os módulos 

presenciais, ii) afastamento para o período de 4 meses que passará na Escola Nacional de 

Saúde Pública – FIOCRUZ, no Rio de Janeiro e iii) afastamento para qualificação e 

defesa da tese.  

 

Observações:  

 

1. O candidato, ao enviar a documentação requerida, responsabilizar-se-á pela veracidade 

de todas as informações postadas.  

 

2. A sede da Instituição Receptora do Dinter em Saúde Pública é a Unifesspa, situada no 

Município de Marabá/PA. 

 

3. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação das inscrições 

homologadas e não-homologadas. Entende-se por inscrição homologada aquela que, após 

analisada, está em conformidade com o exigido na Chamada. No dia 19/06/2017, será 

disponibilizada na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição> Saúde 

Pública ENSP e no endereço eletrônico www.propit.unifesspa.edu.br, a relação 

preliminar dos candidatos cujas inscrições foram homologadas ou não. Caso verifique 

que seu nome não consta em nenhuma das listagens divulgadas, o candidato deverá 

contatar a Pró Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (PROPIT) 

por meio do e-mail dintersaudepublica@unifesspa.edu.br ou comparecer pessoalmente 

no setor nos dias 20 e 21/06/2017. No dia 26/06/2017 será disponibilizada, na Plataforma 

SIGA, no endereço supracitado e no endereço eletrônico www.propit.unifesspa.edu.br a 

listagem final dos candidatos com inscrição homologadas e não-homologadas. Não serão 

fornecidas informações por telefone.  

 

4. Para realização das provas, solicitamos que os candidatos com alguma deficiência 

informem, no ato da inscrição, a modalidade de deficiência que se encontram acometidos, 
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enviando, para fins de comprovação, atestado médico original (com assinatura e número 

de registro profissional) visando adequar o ambiente para a realização das provas. 

Candidatas em período de amamentação também devem entrar em contato.  

 

 

7 Seleção  

Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas nas dependências da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará, localizada na folha 17, Quadra 4, Lote Especial, s/n, 

Nova Marabá.  

A seleção será realizada em três etapas: i) prova de inglês, ii) prova escrita de 

conhecimentos específicos e iii) entrevista com análise de currículo e projeto preliminar 

de pesquisa  

 

7.1 Primeira Etapa: prova de inglês (29/06/2017, às 9 horas), de caráter eliminatório, 

formada por questões objetivas e baseada na compreensão de textos. Nesta prova os 

candidatos serão considerados aptos ou não para ingressar no curso. Nota mínima de 6 

pontos em um total de 10. É permitido o uso de dicionário (formato impresso) na 

prova de inglês, mas não será permitida a utilização de quaisquer recursos 

eletrônicos (tradutor, tablet, aparelho celular, smartwatch etc) durante a realização 

da prova. Os candidatos deverão consultar o site da Plataforma SIGA 

(www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP ou no endereço eletrônico 

www.propit.unifesspa.edu.br, em 26/06/2017, para obter informações a respeito do local 

de realização da prova, e no dia 03/07/2017, para saber quais foram os candidatos 

considerados aptos na prova de inglês. NÃO SERÃO FORNECIDAS 

INFORMAÇÕES VIA TELEFONE OU E-MAIL. NÃO SERÁ FORNECIDA 

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO NA PROVA DE INGLÊS. 

 

7.2 Segunda Etapa: prova escrita (30/06/2017, às 9 horas), de caráter eliminatório e 

classificatório, formada por questões discursivas, de conhecimentos específicos. Nota 

mínima de 7 pontos em um total de 10. Somente os candidatos considerados aptos 

na prova de inglês estarão aptos a fazer a prova escrita de conhecimentos específicos. 

Os candidatos deverão consultar o site da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link 

Inscrição > Saúde Pública ENSP ou no endereço eletrônico www.propit.unifesspa.edu.br 

em 26/06/2017, para obter informações a respeito do local de realização da prova, e no 

dia 07/07/2017, para saber quais foram os candidatos aprovados na prova escrita de 

conhecimentos específicos.  

 

Somente os candidatos aprovados na Primeira e Segunda Etapas – considerados aptos em 

inglês (isentos ou aprovados com nota maior ou igual a 6,0) e com nota na prova escrita 

de conhecimentos específicos maior ou igual a 7,0 (sete) pontos – prosseguirão à Terceira 

Etapa da seleção.  
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Observações relativas à Primeira Etapa e Segunda Etapas:  

1. Só será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de um documento 

original de identidade expedido por órgão oficial, com foto, a saber: Carteira expedida 

por Órgãos ou Conselhos de Classe, ou Carteira Funcional (para servidores públicos das 

três esferas), ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Carteira emitida pelas 

Secretarias de Segurança Pública e Militar, ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo 

novo, dentro da validade), devendo o mesmo assinar a lista de presença.  

2. Será permitido o acesso dos candidatos às salas de provas com 30 minutos de 

antecedência em cada prova.  

3. Decorridos 15 (quinze) minutos do início da prova, não será permitida a entrada de 

candidatos retardatários, que serão considerados faltosos. Não será dada tolerância, após 

o horário previamente definido como encerramento, para o recolhimento das provas. 

Devem permanecer no recinto no mínimo 02 candidatos.  

4. O aparelho celular deverá ser desligado na frente do fiscal e guardado fora do alcance 

do candidato.  

5. A folha de resposta das provas deve ser preenchida a caneta com tinta azul ou preta. 

Não será considerada prova feita a lápis.  

6. As provas de inglês e de conhecimentos específicos serão corrigidas sem a 

identificação do candidato. Será de responsabilidade do fiscal de prova substituir a 

identificação do candidato, na folha de resposta da prova, por um código.  

 

7.3 Recursos relativos à Primeira e Segunda Etapas  

Os candidatos que desejarem entrar com recurso ao resultado das provas de inglês e 

escrita de conhecimentos específicos deverão fazê-lo nos dias 04/07/2017, (prova de 

inglês), e 12/07/2017 (prova escrita de conhecimentos específicos), pelo e-mail 

dintersaudepublica@unifesspa.edu.br. O candidato receberá a confirmação do 

recebimento do e-mail no período de 24 horas a contar da data do envio, considerando 

dias úteis. Os formulários específicos para este procedimento estão disponíveis ao final 

desta Chamada (conforme os Anexos 4 e 5). O resultado do recurso será divulgado nos 

dias 05/07/2017 e 14/07/2017 respectivamente, das provas de inglês e escrita na 

Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link inscrição > Saúde Pública ENSP e no 

endereço eletrônico www.propit.unifesspa.edu.br. 

Não serão aceitos recursos via postal, via fax ou por qualquer outro e-mail que não seja 

o disponibilizado para este fim, ou, ainda, fora do prazo.  
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Em nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da decisão tomada pela 

coordenação em relação ao recurso.  

 

7.4 Terceira Etapa: entrevista, de caráter eliminatório/classificatório. Esta etapa 

inclui a entrevista individual pela banca examinadora, acompanhada da análise do projeto 

preliminar de pesquisa e do Currículo Lattes. Essa etapa também terá nota de zero a dez.  

 

a) Avaliação do Currículo Lattes, dos artigos, livros e/ou capítulos de livros, resumos 

e participação em congressos. A nota conferida pela Comissão de Seleção ao 

Currículo e à produção valerá 40% da nota da terceira etapa. A avaliação do 

currículo contempla formação acadêmica, experiência profissional, atividades de 

docência de nível superior ou professor visitante, artigos em periódicos científicos 

indexados preferencialmente na área da Saúde Pública, resumos publicados em eventos 

científicos (nacional ou internacional), participação em eventos científicos com 

apresentação de trabalhos (nacional ou internacional), publicação de livro técnico ou 

científico (nacional ou internacional), capítulos de livros (nacional ou internacional), 

participação em grupo de pesquisa do diretório de grupos do CNPq, bolsa de iniciação 

científica (concluída) ou equivalente, envolvimento profissional em atividades de ensino 

e/ou pesquisa (nível médio ou superior).  

 

b) Análise do projeto preliminar de pesquisa, apresentação oral e entrevista. A nota 

conferida à análise do projeto preliminar, apresentação oral e entrevista valerá 60% 

da nota da terceira etapa. Será realizada nos dias 25 à 27/07/2017 (o agendamento das 

entrevistas será divulgado na Plataforma SIGA e no endereço eletrônico 

www.propit.unifessapa.edu.br, em 14/07/2017). Na entrevista, o candidato deverá fazer 

uma apresentação oral, de até 15 minutos, abordando os seguintes tópicos: (a) experiência 

acadêmica; e (b) projeto preliminar de pesquisa, que deverá incluir os seguintes itens: 

introdução, objetivos, metodologia e referências bibliográficas. Serão avaliadas a clareza 

e pertinência do projeto preliminar, adequação e viabilidade dos objetivos. Os candidatos 

também serão avaliados pela sua motivação e disponibilidade de tempo para participar 

do curso. A Comissão de Seleção poderá fazer perguntas ao candidato sobre os pontos 

em análise. Nesta ocasião, o candidato deverá comprovar os seguintes itens do currículo 

enviado na inscrição: formação acadêmica (graduação) e publicação de artigos, 

livros/capítulo de livros, resumos e participações em congressos. A nota mínima 

para aprovação será de 7 pontos.  
 

7.5 Classificação final  

Para fins de classificação, será seguido o seguinte critério: Nota do Processo Seletivo = 

(nota da Segunda Etapa x 2) + (nota da Terceira Etapa x 1) / 3. As notas serão 

arredondadas em até uma casa decimal. Caso a segunda casa decimal seja 5, a primeira 

casa decimal será arredondada para cima.  
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Havendo candidatos com a mesma nota final, o desempate obedecerá, sucessivamente, 

aos seguintes critérios: melhor nota na prova escrita, na avaliação do currículo e na 

apresentação do projeto preliminar de pesquisa e entrevista.  

Caberá à Comissão de Seleção a definição final de orientador para os candidatos 

aprovados, considerando a compatibilidade do projeto preliminar de pesquisa com o 

perfil dos orientadores com vaga e a distribuição mais adequada de candidatos entre os 

docentes.  

 

7.5.1 Divulgação do resultado final na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) 

link inscrição>Saúde Pública ENSP e no endereço eletrônico 

www.propit.unifesspa.edu.br no dia 28/07/2017. Não será fornecido resultado por 

telefone, fax, e-mail ou por outro meio que não o referido no edital.  

 

8 Disposições finais  

1. Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso.  

 

2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de comunicados 

referentes a este processo seletivo no site da Plataforma SIGA, (www.sigass.fiocruz.br) 

link Inscrição > Saúde Pública ENSP  

 

9 Matrícula  

De 07 a 11/08/2017  

Os candidatos selecionados deverão enviar, via Sedex, para o Serviço de Gestão 

Acadêmica da ENSP, todos os documentos exigidos, listados abaixo (informar no 

envelope: MATRÍCULA DO CURSO DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL 

EM SAÚDE PÚBLICA.  

 

a) Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma 

folha). No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, este deverá 

apresentar cópia autenticada de seu diploma devidamente revalidado por universidade 

brasileira.  

 

b) Fotocópia autenticada e legível do diploma de mestrado ou declaração de conclusão 

(frente e verso na mesma folha).  

 

c) Fotocópia autenticada e legível da carteira de Identidade em que conste o campo 

naturalidade (frente e verso na mesma folha).  

 

d) Fotocópia autenticada e legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado 

caso conste o número na Carteira de Identidade.  

 

e) Duas fotografias 3x4 recentes e com o nome completo do candidato escrito no verso. 

Não serão aceitas fotos escaneadas.  
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f) Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação 

ao diploma de graduação.  

 

g) Termo de Autorização (disponibilizado no período de matrícula).  

 

h) Termo de Compromisso (disponibilizado no período de matrícula).  

 

NOTA: as fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca.  

 

Observação:  

 

A documentação encaminhada pelos candidatos não-selecionados poderá ser retirada 

pelos mesmos ou por representante formalmente autorizado, na Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará no prazo de até 90 (noventa) dias após a publicação do resultado 

final da seleção, mediante prévio agendamento pelo e-mail 

doutoradofiocruzunifesspa@gmail.com. A partir desse período, os documentos serão 

destruídos.  

 

10 Orientação acadêmica  

Não será necessário indicar previamente o orientador. O mesmo será definido pela 

Coordenação, ao longo do primeiro semestre do curso, sendo obrigatoriamente docente 

credenciado no Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Escola Nacional de 

Saúde Pública – ENSP/Fiocruz. 

 

11 Local do curso  

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, situada no Loteamento Cidade Jardim, 

Avenida dos Ipês, s/n, Bairro: Cidade Jardim. 

 

12 Endereço para o envio da documentação de matrícula 

 

Fundação Oswaldo Cruz 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

Serviço de Gestão Acadêmica – SECA 

CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM SAÚDE PÚBLICA 

Rua Leopoldo Bulhões, 1480 – Térreo 

21041-210 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil 
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CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM SAÚDE PÚBLICA 

 

ANEXOS 

 

 

 

1.  LISTA DE CHECAGEM DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO  

2.  CRONOGRAMA  

3. BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS  

4.  FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE REVISÃO DA PROVA DE INGLÊS  

5.  FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE REVISÃO DA PROVA ESCRITA DE 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM SAÚDE PÚBLICA 

 

 

ANEXO 1 

 

LISTA DE CHECAGEM DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO 

(CONTROLE EXCLUSIVO DO CANDIDATO) 

 

Documento de identificação. Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de 

Classe, ou Carteira Funcional (para servidores públicos das três esferas), ou Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, ou Carteira emitida pelas Secretarias de Segurança 

Pública e Militar (com foto), ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo, com 

foto, dentro da validade).  

 

Formulário eletrônico de inscrição impresso pelo candidato.  

 

Currículo atualizado e impresso, criado na Plataforma Lattes-CNPq, em que conste 

o endereço de acesso do currículo do candidato na página do CNPq (www.cnpq.br).  

 

Carta de liberação da chefia da instituição de vínculo, em papel timbrado da 

instituição.  

 

Diploma de graduação: fotocópia legível (frente e verso) no formato A4. 

 

Diploma, declaração de conclusão do curso de mestrado ou ata de defesa: fotocópia 

legível (frente e verso) no formato A4.  

 

Projeto Preliminar de Pesquisa.  

 

Carta de interesse 

 

Proficiência em língua inglesa. Qual? Anexar o comprovante.  

TOEFL Internet-Based (iBT), com pontuação 57-76  

TOEFL PBT, com pontuação 485-530  

IELTS, com nota mínima 5,0-6,0  

Certificado do Michigan: ( ) ECCE ( ) MTELP ( ) ECP  

Certificado Cambridge: ( )FCE ( ) CAE ( ) CPE  
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CRONOGRAMA 

 

Inscrição  

 

12/04 a 12/06/2017 

 

Divulgação preliminar das inscrições homologadas e não-

homologadas e do local da realização das provas de inglês e escrita 

 

 

19/06/2017 

 

Prazo para recurso à divulgação preliminar  

 

20 e 21/06/2017 

 

Divulgação final das inscrições homologadas e não-homologadas 

 

26/06/2017 

 

Prova de inglês  

 

29/06/2017 

 

Prova escrita de conhecimentos específicos  

 

30/06/2017 

 

Divulgação dos candidatos aptos na prova de inglês  

 

03/07/2017 

 

Prazo para recurso da prova de inglês 

 

04/07/2017 

 

Resultado do recurso da prova de inglês 

 

05/07/2017 

 

Resultado da prova escrita  

 

07/07/2017 

 

Prazo para recurso da prova escrita 

 

12/07/2017 

 

Resultado do recurso da prova escrita  

 

14/07/2017 

 

Entrevistas com avaliação de currículo e pré-projeto de pesquisa  

 

25 a 27/07/2017 

 

Divulgação do resultado final  

 

28/07/2017 

 

Matrícula  

 

07 a 11/08/2017 

 

Início das aulas  

 

Agosto de 2017 
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BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS  

 

Barata, RB. Iniquidade e saúde: a determinação social do processo saúde-doença. Revista 

USP, 51: 138-145; 2001 

 

Becker BK. Geopolítica da Amazônia. Estudos Avançados; 19(53): 71-86, 2005. 

 

Confalonieri, U. Saúde na Amazônia: um modelo conceitual para a análise de paisagens 

e doenças. Estudos Avançados, 19(53): 221-236, 2005 

 

Garnelo, Luiza et al. Organização do cuidado às condições crônicas por equipes de Saúde 

da Família na Amazônia. Saúde em Debate; 38: 158-172, 2014 

 

Viana, AL e col. Sistema de saúde universal e território: desafios de uma política regional 

para a Amazônia Legal. Cadernos de Saúde Pública, 23 (Supl. 2) p.S117-S131, 2007. 

 

Viana, Rosana Lima, Freitas, Carlos Machado de and Giatti, Leandro Luiz Saúde 

ambiental e desenvolvimento na Amazônia legal: indicadores socioeconômicos, 

ambientais e sanitários, desafios e perspectivas. Saúde & Sociedade; 25(1): 233-246, 

2006. 
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FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE REVISÃO DA PROVA DE INGLÊS 

 

 

 

Código do(a) candidato(a) na prova (O PREENCHIMENTO DESTE CAMPO NÃO É DE 

RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO): ____________________________________  

 

 

Justificativa do pedido:  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________  

 

 

Resposta ao pedido de revisão:  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE REVISÃO DA PROVA ESCRITA DE 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

Código do(a) candidato(a) na prova (O PREENCHIMENTO DESTE CAMPO NÃO É DE 

RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO): ____________________________________  

 

 

Justificativa do pedido:  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________  

 

 

Resposta ao pedido de revisão:  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 


