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Onde se lê: 

Item 2.4.1.3., letra g - Cópia digitalizada do comprovante de pagamento do boleto bancário a ser 

acessado no final da inscrição, disponibilizado no endereço eletrônico 

http://www.sigass.fiocruz.br/pub/inscricao.do?codP=21 referente à taxa de inscrição no valor de R$ 

129,00 (cento e vinte e nove reais); 

 

O correto é: 

Item 2.4.1.3., letra g - O candidato deverá emitir a GRU no site da Receita Federal, no link: 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 

Preencha os campos com os seguintes dados: 

UG: 254463 

Gestão: 25201 

Código de Recolhimento: 28922-1 

Número de referência: 254427 

Competência: preencher o mês e o ano do pagamento 

Vencimento: preencher com a data em que será feito o pagamento (até o último dia de inscrição) 

Contribuinte: CPF do(a) candidato(a) 

Valor Principal: R$ 129,00 

Valor total: R$ 129,00 

Serão emitidas duas vias da GRU: uma ficará com o Banco e a outra deverá ser escaneada e enviada 

juntamente com os demais documentos solicitados na Inscrição. 

OBSERVAÇÕES: 

1) Não preencher os campos DESCONTOS/ABATIMENTOS, OUTRAS DEDUÇÕES, MORA/MULTA, 

JUROS/ENCARGOS, OUTROS ACRÉSCIMOS; 

2) Não será aceito comprovante de depósito em cheque, efetuado em caixa eletrônico. 
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No item 4.1.2. Etapa 02 foi adicionada a informação:  

As provas serão realizadas no Campus Fiocruz Manguinhos na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

Adicionalmente, para aqueles candidatos que não forem do Estado do Rio de Janeiro, há a 

possibilidade de realizar a prova em unidades regionais da Fiocruz https://portal.fiocruz.br/unidades-e-

escritorios mediante solicitação. Para isso, o candidato deverá solicitar a realização da prova em outra 

unidade, anexando um comprovante de residência, e enviar por e-mail junto com o formulário de 

inscrição assinado até 31 de janeiro de 2019. No momento da homologação da inscrição será 

informado o local da prova que poderá ser a unidade solicitada ou no Rio de Janeiro, caso não seja 

possível a realização na unidade desejada. 

 

No item 4.1.3. Etapa 03 foi adicionada a informação:  

Excepcionalmente, candidatos residentes fora do Estado do Rio de Janeiro poderão realizar a 

apresentação oral de seu projeto de doutorado à distância, via software Skype. O Skype ID do 

Programa em Ensino em Biociências e Saúde será divulgado na semana anterior à realização da 

apresentação oral conforme cronograma. Para isso, o candidato deverá fazer a solicitação por e-mail, 

juntamente com o envio dos documentos solicitados para a inscrição. O candidato é responsável 

por providenciar o meio de comunicação on-line, por informar o respectivo endereço eletrônico Skype e 

por garantir banda de internet com velocidade compatível para emissão de som e imagem em tempo 

real. O candidato se responsabilizará por testar a conexão com a Secretaria do Programa, quando 

solicitado. O Programa não se responsabilizará por problemas na conexão por parte do candidato. 

Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ensino em Biociências e Saúde. Em caso de falha na 

comunicação on-line por parte do programa de pós-graduação, será remarcado novo horário, 

obedecendo ao período de divulgação dos resultados presente nesta Chamada (anexo I). 

 
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2019. 
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