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E R R A T A  2  C H A M A D A  D E  S E L E Ç Ã O  

P Ú B L I C A  D E  D O U T O R A D O  2 0 2 2  

 
ITEM 3.2 
 
Onde se lê: 
 
3.2. Etapa 2 – Eliminatória: prova de inglês, composta de 10 (dez) questões, a serem 

respondidas em português, valendo de 0,0 a 10,0. O(a) candidato(a) que obtiver nota 

menor que 6,0 será eliminado da seleção. A prova de língua estrangeira (inglês) 

consistirá na leitura de um texto científico (ou mais) em inglês seguido de perguntas 

relacionadas ao texto, sendo permitido o uso de somente um dicionário português- 

inglês impresso, que será de uso pessoal do(da) candidato(a). Não poderá haver 

consultas ao google tradutor. O(a) candidato(a) irá responder em português às 

questões que também serão feitas em português. A prova será realizada no período 

indicado no cronograma no item 8 desta chamada de seleção e deverá ser concluída 

em até duas (02) horas. Excepcionalmente, todos os(as) candidatos(as) deverão 

realizar a prova de inglês à distância, via plataforma zoom. O link de acesso para 

realização da atividade será divulgado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino 

em Biociências e Saúde, conforme cronograma. O(a) candidato(a) é responsável por 

providenciar o meio de comunicação on-line e por garantir banda de internet com 

velocidade compatível para emissão de som e imagem em tempo real. O(a) 

candidato(a) se responsabilizará por testar a conexão com a Secretaria Acadêmica do 

Programa, quando solicitado. Em caso de falha de comunicação on-line por parte do 

candidato, haverá nova tentativa de conexão, dentro do período disponibilizado para a 

prova. Caso o problema persista, será computado somente as respostas salvas pelo 

sistema. O Programa não se responsabilizará por problemas na conexão por parte 

do(da) candidato(a). 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 no item 8 desta chamada. 

 

Leia-se: 

 

3.2. Etapa 2 – Eliminatória: prova de inglês, composta de 10 (dez) questões, a serem 

respondidas em português, valendo de 0,0 a 10,0. O(a) candidato(a) que obtiver nota 

menor que 6,0 será eliminado da seleção. A prova de língua estrangeira (inglês) 

consistirá na leitura de um ou mais textos científicos em inglês seguido de perguntas 
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relacionadas ao texto, sendo permitido o uso de somente um dicionário português- 

inglês impresso, que será de uso pessoal do(da) candidato(a). Não poderá haver 

consultas ao google tradutor. O(a) candidato(a) irá responder em português às 

questões que também serão feitas em português. A prova será realizada no período 

indicado no cronograma no item 8 desta chamada de seleção e deverá ser concluída 

em até duas (02) horas. Excepcionalmente, todos os(as) candidatos(as) deverão 

realizar a prova de inglês à distância, através de plataforma profissional para 

aplicação de provas virtuais. O link de acesso para realização da atividade será 

divulgado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde, até 

24 horas antes da data de realização da prova e encaminhado por e-mail para cada 

candidato. O(a) candidato(a) é responsável por providenciar o meio de comunicação 

on-line e por garantir banda de internet com velocidade compatível para emissão de 

som e imagem em tempo real. O(a) candidato(a) se responsabilizará por testar a 

conexão com a Secretaria Acadêmica do Programa, quando solicitado. O Programa não 

se responsabilizará por problemas na conexão por parte do(da) candidato(a). 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 no item 8 desta chamada. 

 

 

ITEM 3.2.1 

 

 

Onde se lê: 

 

3.2.1. Orientações para realização da Prova: 

 

a) As provas serão aplicadas na plataforma virtual, zoom, conforme cronograma 

presente nesta chamada (item 8); 

b) O(a) candidato(a) deverá acessar a sala virtual do zoom pontualmente no 

horário indicado no cronograma desta chamada (item 8). Nos 30 minutos iniciais 

(09h30min às 10h), serão registradas as presenças e apresentadas as explicações de 

como será a realização da avaliação de forma remota. Todos os(as) candidatos(as) que 

confirmarem a inscrição receberão antecipadamente, via e-mail, um tutorial 

explicativo do passo a passo de como acessar, resolver e enviar a prova na nossa 

plataforma virtual. 
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c) Será desclassificado o(a) candidato(a) que se apresentar após o início do 

horário estabelecido no cronograma desta chamada (item 8) para o início da prova. O 

acesso será bloqueado após o horário indicado. 

  

d) Durante a realização da prova, não será permitida qualquer espécie de 

comunicação entre os candidatos. Caso queira tirar dúvidas com o aplicador da 

avaliação, os mesmos deverão utilizar a aba do chat do zoom. 

... 

 

 

h) O não comparecimento na plataforma do zoom na data e horário determinados 

para realização da prova implicará na atribuição de nota zero. 

.... 

k) A prova será feita por meio de uma plataforma virtual profissional de provas. O 

provedor do serviço enviará com antecedência, via e-mail, o login, a senha e as 

instruções para ingressar na plataforma para cada um dos candidatos homologados. 

Ao receber o login e senha o candidato deverá inserir um documento de identidade 

com foto, para fins de reconhecimento facial no dia da prova. 

 

 

Leia-se 

3.2.1. Orientações para realização da Prova: 

a) As provas serão aplicadas através de plataforma profissional para aplicação de 

provas virtuais, na data especificada no cronograma presente nesta chamada (item 

8); 

b) O(a) candidato(a) deverá acessar a sala virtual da plataforma através do link 

encaminhado por e-mail  pontualmente no horário indicado no cronograma desta 

chamada (item 8). O candidato terá 30 minutos (09h30min às 10h), para acessar a 

plataforma e iniciar a prova.  Após as 10h não será mais permitido o ingresso na 

plataforma de prova. Todos os(as) candidatos(as) que confirmarem a inscrição 

receberão antecipadamente, via e-mail, um tutorial explicativo do passo a passo de 

como acessar a prova na plataforma virtual profissional de provas. 

c) Será desclassificado o(a) candidato(a) que se apresentar após o horário estabelecido 

na alínea b.  O acesso será bloqueado após o horário indicado. 

d) Durante a realização da prova, não será permitida qualquer espécie de comunicação 

entre os candidatos. Caso existam problemas técnicos o candidato poderá tirar 

dúvidas com o suporte da plataforma, disponível no momento de aplicação da prova. 

.... 
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h) O não comparecimento na plataforma virtual disponibilizada na data e horário 
determinados para realização da prova implicará na atribuição de nota zero.  
 
 
k) A prova será feita por meio de uma plataforma virtual profissional de provas. O 
provedor do serviço enviará com antecedência, via e-mail, o login, a senha e as 
instruções para ingressar na plataforma para cada um dos candidatos homologados. 
ITEM 8 

 

Onde se lê: 

8. Cronograma 

 
 

 Atividade Período/Data 

 

E
ta

p
a

 0
1
 

Divulgação Quadro Orientadores 05/11/2021 

Período de inscrição 05/11 a 02/12/2021 

Entrega de pedidos de isenção da taxa de inscrição 05 a 11/11/2021 

Resultado da isenção da taxa de inscrição 16/11/2021 

Homologação e divulgação de resultado da inscrição 08/12/2021 

Acesso documento de avaliação 09/12/2021 – 09 às 11 horas 

Recurso da homologação 09/12/2021 – até 16 horas 

Resultado do recurso da homologação 10/12/2021 

 

E
ta

p
a

 0
2
 

Prova inglês 15/12/2021 – 09:30h 

Resultado da prova inglês 10/01/2022 

 

Acesso documento de avaliação 
11/01/2022 – 09 às 11 

horas 

Recurso da prova inglês 11/01/2022– até 16 horas 

Resultado do recurso da prova inglês 13/01/2022 

 E
ta

p
a

 0
3
 

Resultado da avaliação de projeto escrito 02/02/2022 

 

Acesso documento de avaliação da avaliação de projeto escrito 
03/02/2022 – 09 às 11 

horas 

Recurso da avaliação de projeto escrito 03/02/2022– até 16 horas 

Resultado do recurso da avaliação de projeto escrito 09/02/2022 
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E
ta

p
a

 0
4
 

Divulgação Escala apresentação da avaliação oral 09/02/2022 

Avaliação oral de projeto 14 a 18/02/2022 

Resultado da avaliação oral de projeto 21/02/2022 

 

Acesso documento de avaliação da avaliação oral de projeto 
22/02/2022 – 09 às 11 

horas 

Recurso da avaliação oral de projeto 22/02/2022– até 16 horas 

Resultado do recurso da avaliação oral de projeto 24/02/2022 

Etapa 

Final 

Resultado final 24/02/2022 

Período de matrícula 07/03/2022 
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Leia-se 

 

8. Cronograma 
 

 Atividade Período/Data 

 

E
ta

p
a

 0
1
 

Divulgação Quadro Orientadores 05/11/2021 

Período de inscrição 05/11 a 06/12/2021 

Entrega de pedidos de isenção da taxa de inscrição 05 a 11/11/2021 

Resultado da isenção da taxa de inscrição 16/11/2021 

Homologação e divulgação de resultado da inscrição 08/12/2021 

Acesso documento de avaliação 09/12/2021 – 09 às 11 horas 

Recurso da homologação 09/12/2021 – até 16 horas 

Resultado do recurso da homologação 10/12/2021 

 E
ta

p
a

 0
2
 

Prova inglês 05/01/2022 – 09:30h 

Resultado da prova inglês 10/01/2022 

 

Acesso documento de avaliação 
11/01/2022 – 09 às 11 

horas 

Recurso da prova inglês 11/01/2022– até 16 horas 

Resultado do recurso da prova inglês 13/01/2022 

 E
ta

p
a

 0
3
 

Resultado da avaliação de projeto escrito 02/02/2022 

 

Acesso documento de avaliação da avaliação de projeto escrito 
03/02/2022 – 09 às 11 

horas 

Recurso da avaliação de projeto escrito 03/02/2022– até 16 horas 

Resultado do recurso da avaliação de projeto escrito 09/02/2022 

 

E
ta

p
a

 0
4
 

Divulgação Escala apresentação da avaliação oral 09/02/2022 

Avaliação oral de projeto 14 a 18/02/2022 

Resultado da avaliação oral de projeto 21/02/2022 

 

Acesso documento de avaliação da avaliação oral de projeto 
22/02/2022 – 09 às 11 

horas 

Recurso da avaliação oral de projeto 22/02/2022– até 16 horas 

Resultado do recurso da avaliação oral de projeto 24/02/2022 
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Etapa 

Final 

Resultado final 24/02/2022 

Período de matrícula 07/03/2022 



 

 

 
Ministério da Saúde 
FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto Oswaldo Cruz 
Pós-Graduação Stricto sensu em Ensino em Biociências e Saúde 

 
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2021. 

 
 
 

Comissão de Seleção Pública do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em 
Ensino em Biociências em Saúde 

Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz 


