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2ª REPUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2020 
  

ALTERAÇÃO DO ITEM 10.  MATRÍCULA INSTITUCIONAL,  CRONOGRAMA DO 
PROCESSO SELETIVO (ANEXO IV) E INCLUSÃO DOS ANEXO XI  e XII .  

 

CURSO DE DOUTORADO EM SAÚDE PÚBLICA NA AMAZÔNIA 

ASSOCIAÇÃO ENTRE INSTITUTO LEÔNIDAS & MARIA DEANE - ILMD/FIOCRUZ 
AMAZÔNIA,  UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  -   UFAM E UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO AMAZONAS -  UEA 

 

Somente candidatos  brasi leiros  natos ou com dupla nacionalidade ou 
candidatos estrangeiros com visto permanente podem se candidatar a esta 
Chamada Pública.  

O Instituto Leônidas & Maria Deane –  ILMD/FIOCRUZ AMAZÔNIA ,  
Universidade Federal  do Amazonas –  UFAM e a Universidade do Estado do 
Amazonas –  UEA ,  instituições associadas que compõem o CURSO DE 
DOUTORADO EM SAÚDE PÚBLICA NA AMAZÔNIA, por intermédio do Diretor do 
ILMD/FIOCRUZ AMAZÔNIA, Instituição gestora da Associação ,  tornam público a  
abertura de inscrições e estabelecem as normas para o processo de seleção 
pública de candidatos para ingresso no curso de doutorado acima ref erido.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. As instituições responsáveis por este curso de doutorado,  são:  Instituto 
Leônidas & Maria Deane -  ILMD/Fiocruz  Amazônia ( Instituição  Associada 
Gestora) ,  Univers idade Federal do Amazonas –  UFAM (Instituição Associada) e 
a Univers idade do Estado do Amazonas –  UEA (Instituição Associada) ,  e os 
termos desta chamada pública foi  aprovado por todas as partic ipantes .  

1.2.  As  vagas deste processo seletivo estão vinculadas às  Instituições as quais 
os docentes orientadores são vinculados, conforme o item 2.1  desta Chamada 
Pública.  

1.3.  Tratando-se de curso de doutorado em associação, a expedição e o registro 
do Diploma do discente caberá à Instituição Associada de origem do 
orientador.  E,  uma vez cumprido todos os requisitos ex igidos no Regimento do 
Curso, o t ítulo do candidato será o de Doutor em Saúde Públ ica.  

1.4.  O Curso possui área de concentração em Estudos de Processo 
Saúde/Doença/Cuidado na Amazônia,  e duas l inhas de pesquisas:   

L inha 1:  Dinâmica,  diagnóstico,  cuidado cl ínico e controle de doenças 
infecciosas endêmicas na Amazônia  (4 VAGAS)  

Visa o desenvolvimento de estudos epidemiológicos,  vetoriais  e  de 
implementação de ferramentas aplicadas ao diagnóstico,  tratamento e 
controle de doenças infecciosas de interesse em saúde pública na Amazônia .  

L inha 2: Vulnerabil idade, Situações de Saúde, Gestão, Organização e 
Avaliação de Serviços e Cuidados de APS na Amazônia  (11 VAGAS)  
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Desenvolvimento  de pesquisas interdiscipl inares orientadas para:  a)  
investigação de cot idianos,  mo dos de vida, saberes e agravos de grupos 
vulneráveis e socioculturalmente específ icos,  assentados em espaços urbanos,  
fronteir iços,  r ibeirinhos e terras indígenas e suas interfaces com a produção 
psico-sociocultural  de agravos;  b)  análises de situações de saúde e  medidas de 
controle de agravos de interesse em saúde pública;  c)  planejamento,  
organização, gestão e avaliação de serviços e cuidados de atenção primária em 
saúde.  

1.5.  As  atividades acadêmicas do curso ocorrer ão nas dependências das  
Inst ituições Associadas,  conforme as  necess idades indicadas pelo Colegiado do  
Curso, observadas as  especif ic idades das Linhas de Pesquisa do Curso e a 
disponibil idade de laboratório  (s) ,  equipamentos multimídias e de informática, 
sala de vídeo conferência  e sala (s)  de aula.  

1.6.  O ingresso ao Curso de Doutorado será realizado mediante processo 
seletivo nos termos desta chamada pública,  cujo cronograma com todos os 
eventos das etapas está no Anexo IV .  

1.7.  Ao se inscrever  para uma vaga nessa Chamada Pública,  o candidato  
concorda que para obtenção do diploma, no f inal  do doutorado deverá atender 
a todos os requisitos exigidos no regimento do Curso de Doutorado em Saúde 
Pública na Amazônia .  

1.8.  Considerando o estado pandêmico em que o país se  encontra no presente 
momento,  o processo de seleção será em  apenas 3 etapas,  todas el iminatór ias,  
e sua realização f icará a cargo de uma Comissão de Seleção nomeada, para este 
f im.  

1.9. O curso, cujas vagas são oferecidas nesta Chamada Públ ica,  terá sede em 
Manaus -  AM. 

1.10. Poderão participar do processo de seleção, candidatos portadores de 
diploma de graduação de duração plena, devidamente reconhecido pelo MEC e 
de diploma de Mestre em Saúde Coletiva ou áreas afins.  

1.11. O Curso será ministrado em regime integral ,  com duração mínim a de 24 
meses (vinte e quatro) e máxima de 48 (quarenta e  oito) meses,  inc luindo a 
realização da defesa de tese.  

1.12. É de inteira responsabi l idade do candidato o acompanhamento de todas 
as etapas do processo seletivo e  avisos  de alterações ou divulgação  de 
informações sobre o mesmo.  

1.13. A inscrição do candidato implica na tácita aceitação de todas as normas 
e instruções def inidas para o processo de seleção nesta CHAMADA PÚBLICA, e  
nos comunicados tornados públicos,  sem exceção.  

2. DAS VAGAS 

2.1. Para esta Chamada Pública,  estão sendo oferecidas 15 (quinze)  vagas,  para 
ingresso no ano de 2020, devendo o candidato, quando do preenchimento do 
Formulár io de Inscr ição, escolher  uma das duas l inhas de pesquisa e  o 
respectivo projeto  de pesquisa dos docentes ,  conforme o quadro a seguir,  cujo  
detalhamento se encontra no  Anexo I I ,  desta Chamada Pública .  
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Docentes vinculados ao projeto  
Instituição de 

vínculo  
Link Lattes  

James Lee Crainey  
ILMD/FIOCRUZ 

Amazônia  
http://lattes.cnpq.br/7790610359620474 

Sérgio Luiz Bessa Luz  
ILMD/FIOCRUZ 

Amazônia  
http://lattes.cnpq.br/0216956794367944 

 

 

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA DOS DOCENTESDA LINHA DE PESQUISA 2  
LINHA DE PESQUISA 2 :  Vulnerabil idade, Situações de Saúde, Gestão, Organização e 
Avaliação de Serviços e Cuidados de APS na Amazônia  

Nome do projeto:  Análise e avaliação de pol ít icas públicas em saúde bucal.  Fatores de r isco 
comuns e seus determinantes sociais  e comerciais  das doenças bucais com outras doenças  
crônicas não transmissíveis.  

Código do Projeto :  L2P1  

Número de vagas :  03  

Docentes vinculados ao projeto  
Instituição de 

vínculo  
Link Lattes  

Maria Augusta Bessa Rebelo  UFAM  http://lattes.cnpq.br/0926280567029877 

Janete Maria Rebelo Vieira  UFAM  http://lattes.cnpq.br/4013585868376433 

Ana Paula Corrêa de Queiroz 
Herkrath  

UFAM  
http://lattes.cnpq.br/355646612151855

1 

 
Nome do projeto:  Estudo exploratório das condições de vida,  saúde e acesso aos serviços 
de saúde de populações rurais r ibeir inhas de Manaus e Novo Airão, Amazonas  

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA DOS DOCENTES DA LINHA DE PESQUISA 1  
LINHA DE PESQUISA 1:  Dinâmica,  diagnóst ico,  cuidado cl ínico e controle de doenças 
infecciosas endêmicas na Amazônia  
Nome do Projeto:  Acesso ao tratamento e descentral ização do tratamento antiveneno nos  
acidentes ofídicos e escorpiônicos  na Amazônia Brasi leira  

Código do Projeto: L1P1 
Número de vagas: 02 

Docentes vinculados ao projeto  
Instituição de 

vínculo  
Link Lattes  

Gisely Cardoso de Melo  UEA  http://lattes.cnpq.br/4986967857234820 

Wuelton Marcelo Monteiro  UEA  http://lattes.cnpq.br/5566457348830121 

  
Nome do Projeto:  Avaliação do impacto da mansonelose nos programas de vacinação na 
região amazônica.  

Código do Projeto: L1P2  

Número de vagas:  02  

http://lattes.cnpq.br/7790610359620474
http://lattes.cnpq.br/0216956794367944
http://lattes.cnpq.br/0926280567029877
http://lattes.cnpq.br/4013585868376433
http://lattes.cnpq.br/3556466121518551
http://lattes.cnpq.br/3556466121518551
http://lattes.cnpq.br/4986967857234820
http://lattes.cnpq.br/5566457348830121
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Código do Projeto :  L2P2  

Número de vagas:  02  

Docentes vinculados ao projeto  
Instituição de 

vínculo  
Link Lattes  

Maria Luiza Garnelo Pereira  
ILMD/FIOCRUZ 

Amazônia  
http://lattes.cnpq.br/7853309952216648 

Rosana Crist ina Pereira Parente  
ILMD/FIOCRUZ 

Amazônia  
http://lattes.cnpq.br/8512535587155370 

 

Nome do Projeto:  Representações e práticas de saúde em diversos níveis de 
complexidade de atenção na rede pública  

Código do Projeto :  L2P3  

Número de vagas:  01  

Docentes vinculados ao projeto  
Instituição de 

vínculo  
Link Lattes  

Denise Machado Duran Gut ierrez  UFAM  http://lattes.cnpq.br/5137661928193717 

 

Nome do Projeto: Fluxos e as redes da população no acesso aos serviços de saúde do SUS na 
Calha do Rio Solimões e Baixo Rio Amazonas  

Código do Projeto :  L2P4  

Número de vagas:  02  

Docente vinculado ao projeto  
Instituição de 

vínculo  
Link Lattes  

Júl io Cesar Schweickardt  
ILMD/FIOCRUZ 

Amazônia  
http://lattes.cnpq.br/3303449364388846 

 

Nome do Projeto: Monitoramento e avaliação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e dos 
serviços de reabilitação no Brasil 

Código do Projeto:  L2P5  

Número de vagas:  02  

Docentes vinculado ao Projeto  
Instituição de 

vínculo  
Link Lattes  

Tiótrefis  Gomes Fernandes  UFAM  http://lattes.cnpq.br/7102266503243399 

 
Nome do Projeto:  Polít icas de Inclusão Social  e  Redução de Desigualdades em Saúde 
Indígena na Amazônia  

Código do Projeto:  L2P6  

Número de vagas:  01  

http://lattes.cnpq.br/7853309952216648
http://lattes.cnpq.br/8512535587155370
http://lattes.cnpq.br/5137661928193717
http://lattes.cnpq.br/3303449364388846
http://lattes.cnpq.br/7102266503243399
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Docentes vinculado ao Projeto  
Instituição de 

vínculo  
Link Lattes  

Ana Lúcia de Moura Pontes  ENSP/FIOCRUZ  http://lattes.cnpq.br/3730521013619096 

Maria Luiza Garnelo Pereira  
ILMD/FIOCRUZ 

Amazônia  
http://lattes.cnpq.br/7853309952216648 

 

2.2.  Uma vez escolhida a  l inha de pesquisa na qual  deseja concorrer a  uma 
vaga, o candidato deverá optar ,  obr igatoriamente,  por  um dos projetos de 
pesquisa dos docentes ,  DENTRO DA LINHA DE PESQUISA ESCOLHIDA,  para 
apresentar  sua proposta de projeto de pesquisa,  sob pena de não ter  sua 
inscr ição homologada.  

2.3. Os docentes orientadores para o per íodo 20 20-2024, são os l istados  no 
quadro do Anexo VI,  a definição do nome orientador respeitará  a l inha de 
pesquisa escolhida pelo candidato , bem como o número de class if icados,  por  
l inha,  não  havendo necessidade de consulta  aos docentes para a  construção d a 
proposta de projeto de pesquisa a ser apresentado na inscr ição.  

2.4. Considerando a Portaria  nº  1433/2017 da Presidência  da FIOCRUZ, Portaria 
Normativa n° 13/2016 do MEC, o estab elecido na Lei no 12.288, de 20 de julho 
de 2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial,  o Decreto no 7.824, de 
2012, e a Lei  nº 12.990, de 9 de junho de 2014, esta Chamada Pública adotará 
o sistema de cotas,  com percentual de 10% do total  das vagas.  

2.4.1 Das 15(quinze) vagas oferecidas nessa Chamada Pública,  2 (duas) vagas 
serão destinadas para candidatos que se autodeclararem negros 
(pretos e pardos) ou indígenas ou se declararem pessoa com  
defic iência e 13 (treze) vagas serão para l ivre concorrência.  

2.4.2. O cr itério de reserva de vagas será aplicado somente para f ins  da 
classi f icação e preenchimento de vagas ao f inal do processo seletivo . 
Os cotistas concorrerão concomitantemente às vagas  reservadas para 
cota e as destinadas à ampla concorrência,  de acordo com a sua 
classi f icação no processo seletivo.  

2.4.3. Não será permitida a a lteração da opção do t ipo de vaga que deseja 
concorrer,  após  envio da inscr ição .  

 

3. DAS BOLSAS DE ESTUDO  
 

3.1.  O Doutorado em Saúde Públ ica na Amazônia  não garante a concessão de 
bolsa de estudo para todos os aprovados.  

a)  As bolsas disponíveis  serão distr ibuídas,  respeitando -se a  ordem de 
classi f icação geral dos candidatos (da maior  nota para a menor nota),  as  
normas das agências de fomento e as estabelecidas pela Comissão de 
Bolsa do Doutorado em Saúde  Públ ica na Amazônia ,  até o l imite das 
bolsas.   

http://lattes.cnpq.br/3730521013619096
http://lattes.cnpq.br/7853309952216648
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b)  O candidato, para concorrer à  bolsa de estudo, deverá manifestar 
interesse no Formulário de Inscrição (ANEXO I) .  

c)  O candidato, se lecionado para receber bolsa,  deverá apresentar no ato 
da matrícula no curso ao  Serviço de Pós-Graduação, os documentos 
necessár ios para implementação da referida bolsa. Dentre eles o TERMO 
DE LIBERAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL da Instituição empregador a se possuir 
v ínculo empregat ício,  sempre nos termos da inst ituição de fomento.  

d)  A vigência da bolsa poderá ser de até 48 (quarenta e oito)  meses a  contar  
do início do curso, sem prorrogação.  

e)  Os cotistas  concorrerão à bolsa através da regra definida a l ínea “a” ,  deste 
item. Não havendo, portanto, reserva de cota de bolsa para o candidato 
optante de vaga por cota.  

4. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
 

4.1. Haverá isenção do valor da taxa de inscrição para os candidatos amparados 
pelo Decreto nº 6.593,  de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficia l  da 
União de 3 de outubro de 2008, que preencham pelo menos uma das seguintes  
condições:   

a)  Candidato inscr ito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico),  de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 
2007, ou  

b)  Candidato que possua renda famil iar mensal per capita  de até meio 
salár io mínimo (valor  vigente) ou renda famil iar mensal de até três 
salár ios mínimos, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 
2007. (Comprovante do mês anterior ao da data da inscr ição).  

4.2.  O candidato deverá requerer isenção da taxa de inscr ição no período 
estabelecido no Anexo IV,  preenchendo o formulár io de isenção de taxa de 
inscr ição presente na Plataforma SIGA  ou no site do Sistema de Isenção e 
constante no Anexo VII  dessa Chamada. Para isso deverá acessar  o seguinte 
endereço eletrônico para encaminhar a solicitação: 
https://www.amazonia.f iocruz.br/sistemas/drs audepublica_isencao  

a)  Digitar o número do CPF, nome completo, número celular (com o código 
ddd),  endereço eletrônico, e assinalar a opção de concorrer por vaga da  
AMPLA CONCORRÊNCIA ou da COTA;  

b)  Em seguida o candidato deverá anexar os documentos,  l istados ne ssa 
Chamada Pública,  ex igidos para pedido de isenção de pagamento de taxa 
de inscrição, conforme o item 4.  PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO e item 4.3.  

c)  O candidato deve escrever o nome do arquivo que identi f ique CADA UM 
DOS DOCUMENTOS necessários  par a solic itação de isenção e  em seguida 
deve “cl icar” em ESCOLHER ARQUIVO . Essa operação deve ser efetuada 
até que todos os documentos estejam inseridos no sistema, e “c l icar” 
em FINALIZAR INSCRIÇÃO. U ma vez enviado os documentos,  o candidato 
não poderá fazer nenhuma alteração.  

https://www.amazonia.fiocruz.br/sistemas/drsaudepublica_isencao
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d)  A sol icitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição,  só estará 
efetivada depois que o candidato “cl icar” o ícone “FINALIZAR 
INSCRIÇÃO”.  

4.3.  Para solic itar isenção da taxa de pagamento de inscr ição, o candidato 
deverá enviar APENAS os seguintes documentos:   

a)  ANEXO VII,  preenchido, assinado e convert ido em arquivo pdf .  

b)  Documento que comprove ser candidato insc rito no CadÚnico. O 
comprovante deverá ser expedido do site of icia l  do governo.  
(https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/);  ou 

c)  Candidatos que se enquadram no item 4.1,  al ínea “b”,  além do 
comprovante da renda famil iar do mês anter ior ao da data da inscr ição,  
deverão apresentar também o seu RG e o RG r elacionado ao 
comprovante apresentado. Todos em arquivo único no formato pdf.   

4.4.  O candidato que não enviar a comprovação que ampare seu pedido de 
isenção do pagamento da taxa de inscrição terá de pronto, seu requerimento 
indeferido. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em 
lei.  

4.5.  Os resultados da anál ise dos pedidos de isenção serão disponibil izados na 
Plataforma SIGA www.sigass.f iocruz.br> l ink Inscr ição >Doutorado em Saúde 
Pública na Amazônia,  no site do ILMD 
https://amazonia.f iocruz.br/?page_id=28031  no site  da UFAM 
https://propesp.ufam.edu.br  e no site da UEA http://selecao2.uea.edu.br/    na 
data definida no Anexo  IV.  

4.6.  O candidato com pedido de isenção deferido receberá,  via e -mai l ,  
Declaração de Isenção emitida pela SECA, que deverá fazer  parte dos 
documentos de inscrição.  

 

5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO 

 

5.1.  Os documentos exigidos para inscrição estão l istados a seguir,  e deverão 
ser digital izados SEPARADAMENTE em formato “pdf”,  que não deverá exceder 
9 megabytes,  por arquivo :   

I .  Formulár io de Inscrição, constante no Anexo I .  

I I .  Carteira de Identidade Civi l  ou Mil itar,  ou Carteira do Conselho de Classe 
(frente e verso, se necessário),  ou Carteira  de Trabalho e Previdência  
Social,  ou Carteira Nacional de Habil itação (válida),  que cons te o número 
de identidade civi l  ou mil itar e que tenha fotografia do candidato.  

I I I .  CPF caso o número não cons te nos documentos l istados em “II ” .  

IV.  Diploma do curso de graduação (frente e verso).  

V.  Diploma de Mestrado (frente e verso) .  

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/
http://www.sigass.fiocruz.br/
https://amazonia.fiocruz.br/?page_id=28031
https://propesp.ufam.edu.br/
http://selecao2.uea.edu.br/
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VI.  Comprovante de pagamento do boleto bancário no  valor de R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais)  conforme orientações descritas no Anexo V ou 
o documento de isenção de pagamento da taxa de inscrição emitido pela  
Seção de Secretar ia Acadêmica -  SECA.  

VII .  RNE (Registro Nacional de Estrangeiros) para candidatos e strangeiros  
com Visto Permanente  ou Cidadania Bras i le ira .  

VII I .  Curr ículo Lattes  atualizado, devendo ser  impresso diretamente da 
Plataforma Lattes do CNPq ( http://lattes.cnpq.br ) .   

IX.  Anexo II I  devidamente pontuado pelo candida to. 

X.  Comprovantes,  numerados na ordem de apresentação dos itens de 
pontuação l istados no Anexo I I I .  

a)  A numeração pode ser colocada à caneta, direto na cópia do 
documento.  

XI.  Projeto de Pesquisa cujo tema deve estar compreendido no Projeto, 
dentro da l inha de pesquisa escolhida:  O projeto deverá ser escrito com 
letra t ipo T imes New Roman, tamanho 12, espaço 1,5),  com no máximo 
26 páginas A4, incluindo a capa onde deve constar o nome do candidato,  
o nome do projeto de pesquisa ,  a l inha de pesquisa e projeto escolhidos 
na f icha de inscrição , f iguras,  tabelas e  referências,  no qual o candidato 
deverá:  ( i )  s i tuar o tema de interesse dentro da l inha de pesquisa e o 
projeto escolhido;  ( i i )  delimitar o objeto de pesquisa e sua relevância;  
( i i i )  explic itar o objetivo ger al e os objetivos específ icos;  ( iv)  expl icitar  
a proposta metodológica preliminar;  e  (v)  expl icitar as referências  
bibl iográf icas.  É  IMPRESCINDÍVEL QUE O PROJETO ENVIADO CONTEMPLE 

A LINHA DE PESQUISA E PROJETO ESCOLHIDO . 

XII .  Optantes  por concorrer pela COTA devem observar:  

a.  Candidato que se autodeclarar negro (preto, pardo) ou indígena 
conforme quesito “cor ou raça” uti l izada pela Fundação Instituto 
Brasi leiro de Geograf ia e Estatíst ica –  IBGE, deverá 
preencher/apresentar o formulário próprio (Anexo VI I I) .  

b.  Candidato indígena, além do formulário do Anexo VII I ,  deverá 
apresentar cópia do registro administrativo de nascimento e óbito  de 
índios (RANI) ou declaração de pertencimento, emitida pelo grupo 
indígena assinada por l iderança local .  

c.  Candidato que se declarar pessoa com deficiência,  deverá 
preencher/apresentar  documento declarando -se Pessoa com 
Deficiência,  conforme formulár io no Anexo IX.  

d.  O laudo médico, emitido entre os meses de junho /2020 a 
agosto/2020, por médico especial ista na defic iência apresentada, 
com CRM legível,  atestando a espécie e o grau ou nível da def iciência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classif icação 
Internacional de Doenças (CID -10).  

5.2.  Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscr ição, o candidato deverá 
certif icar-se de que preenche todos os requisitos para a part icipação no 

http://lattes.cnpq.br/
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Processo Seletivo. Uma vez efetivada a inscrição, não haverá devolução do 
valor pago, salvo no caso de cancelamento do Processo Seletivo.  

 

6. DOS PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA 
INSCRIÇÃO 

 

6.1.  Com a anuência das instituições associadas,  p ara enviar os documentos 
exigidos para inscr ição no Processo Seletivo, o candidato deverá observar os  
seguintes procedimentos:   

a)  O endereço para se inscrever no Processo Seletivo é  o 
https://www.amazonia.f iocruz.br/sistemas/drsaudepublica  

b)  O candidato deve inic iar sua inscr ição, colocando como identif icação o 
número do CPF;  nome completo, número de celular (com o código ddd) , 
o endereço eletrônico, selecionar a opção de concorrer por vaga da 
AMPLA CONCORRÊNCIA ou da COTA  e se  deseja concorrer a uma bolsa 
de estudos.  

c)  O candidato deve ass inalar a l inha de pesquisa escolhida e o projeto. 

d)  Em seguida o candidato deverá anexar todos os d ocumentos,  l istados 
nessa Chamada Públ ica,  exigidos para inscr ição, conforme sinal izado 
no Sistema de Inscr ição.  Essa operação deve ser efetuada até que todos 
os documentos estejam inseridos no sistema, e uma vez enviado os 
documentos,  o candidato não pode rá fazer nenhuma alteração.  

e)  A inscr ição só estará efetivada depois que o candidato “cl icar” o ícone 
“EFETIVAR INSCRIÇÃO”.  

6.2.  A hora l imite para envio da inscrição será 16h00min  (Hora de Manaus -AM) 
do últ imo dia de inscrição definido no Anexo IV.  

6.3.  Documentos enviados após o período da inscrição, não serão aceitos para 
avaliação pela Comissão de Seleção.  

6.4. O recebimento da documentação necessária para a inscrição do candidato 
será única e exclusivamente por meio do Sistema de Inscrição.  E,  uma  vez 
enviada a inscrição, não será permit ida qualquer a lteração ou aposição de 
documentos adicionais.  

6.5.  Apenas no período da matrícula  institucional ,  os candidatos classi f icados 
deverão entregar todos os documentos na forma de cópias  autenticadas ou 
com a apresentação dos documentos originais,  para conferência.   

6.6.  As informações prestadas no Formulário  de Inscrição (Anexo I)  bem como 
a documentação fornecida para a Inscrição são de inteira responsabil idade do 
candidato. A Comissão de Seleção f ica no dire ito  de excluir  do processo 
seletivo aquele que o preencher com dados incorretos ou incompletos,  bem 
como se constatado posteriormente que os dados fornecidos são inverídicos,  
sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.  

https://www.amazonia.fiocruz.br/sistemas/drsaudepublica


 

10 

 

6.7. Não haverá em qualquer hipótese  inscr ição condicional .  Não serão aceitas 
inscr ições via  e-mail ,  fac-s ímile,  correios,  presencial  na Secretaria Acadêmica 
-  SECA e/ou extemporâneas.  

6.8.  Esc larecimentos sobre acesso ao Sistema de Inscrição , dúvidas da Chamada 
Pública e/ou preenchimento do  formulário de inscrição poderão ser solicitados 
SOMENTE através do endereço eletrônico drsaudepub. i lmd@fiocruz.br  

 

7. DO PROCESSO SELETIVO 

 

7.1.  Considerando a si tuação pandêmica em que o país se encontra,  a admissão 
ao Curso de Doutorado, objeto desta Chamada Pública,  será composto de 
apenas 3 etapas,  a seguir descr itas:  

I .  1ª Etapa:  Homologação das inscr ições;  

I I .  2ª Etapa:  Pontuação do Currículo Lattes,  conforme comprovações e 
Anexo I I I ;  

I I I .  3ª Etapa: Prova Oral.  

7.2.  Todas as etapas do processo seletivo são el iminatórias.  

 

1ª ETAPA – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

 

7.3.  A primeira etapa compreenderá a  anál ise,  pela Comissão de Seleção, da 
documentação enviada para Inscrição conforme definido nesta Chamada 
Pública.  

7.4.  Do resultado dessa anál ise,  será elaborada l ista nominal dos candidatos 
em ordem alfabética,  s inalizando ao lado de cada nome a palavra 
HOMOLOGADA para inscr ições deferidas e NÃO HOMOLOGADA para as  
inscr ições indeferidas e a opção por vaga.  

7.5.  Sendo HOMOLOGADA, o candidato estará apto a seguir no processo 
seletivo. Em contrário ,  o candidato estará e l iminado do processo.  

7.6.  Caso o nome do candidato não conste na l istagem, o mesmo deverá, 
imediatamente,  enviar  e -mail  paradrsaudepub.i lmd@fiocruz.br  

 

SOBRE A NÃO HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

7.7.  A NÃO HOMOLOGAÇÃO da inscr ição recebida pela Comissão de Seleção 
decorrerá ,  de pronto, da ocorrência mínima de:  

a)  Não envio de quaisquer dos documentos exigidos para i nscrição,  
conforme disposto nesta chamada pública;  

b)  Documentos i legíveis;  

mailto:drsaudepub.ilmd@fiocruz.br
mailto:drsaudepub.ilmd@fiocruz.br
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c)  Curr ículo Lattes que não esteja disponível na Plataforma Lattes;  

d)  Comprovante de pagamento no formato “agendamento de pagamento” ;   

e)  O não cumprimento do subitem 2.2,  do item 2, desta Ch amada Pública.  

7.8.  Inscrição não homologada pela Comissão de Seleção, por motivo não 
elencado em 7.7. terá o motivo apresentado e justi f icado na Ata da Etapa.  

7.9. A avaliação da pertinência/val idade dos documentos comprobatórios do 
curr ículo Lattes,  para  efeito de pontuação,  só ocorrerá na segunda etapa do 
processo seletivo, conforme definido nesta Chamada Pública.  

 

2ª ETAPA – PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATES E COMPROVANTES 
APRESENTADOS 
 

7.10.A pontuação do Curr ículo Lattes  levará em conta a  t itulação e atividade 
acadêmica e qual idade da trajetória acadêmica do candidato , com destaque 
para a produção científ ica,  iniciação científ ica,  t itulação de mestrado, 
experiência docente e  outros indicadores de interesse para vida acadêmica ,  
conforme definido no quadro de  pontuação a seguir:  

7.11. A pontuação resultante  da aval iação do  CURRÍCULO LATTES é a soma dos 
pontos obtidos  pelo candidato, nos itens a,  b e c,  descritos  a seguir e 
apresentados no Anexo I I I .  

 

1.  A análise do CURRÍCULO LATTES  do candidato compreenderá os s eguintes  
itens:   

Item a – Titulação Acadêmica – Mestrado Completo e com reconhecimento do MEC (MÁXIMO 10 
PONTOS) 

Tipo Item de Pontuação 
Pontuação 

Unitária 

1. Curso de Mestrado  
1.1. Mestrado na área de Saúde Coletiva 10 

1.2. Mestrado em áreas afins 7 

Item b – Produção Intelectual (últimos 5 anos – PONTUAÇÃO LIVRE) 

Atividade Item de pontuação 
Pontuação 

Unitária 

2. Publicações em Revista Científica 

2.1. Periódicos com Qualis A1, A2  10 

2.2. Periódicos com Qualis B1 e B2 8 

2.2. Periódicos com Qualis B3, B4 e B5 5 

3. Livro científico  

3.1. Livro Autoral 10 

3.2. Coletânea (organização e capítulos) 7 

3.3. Capítulo 5 

Item c – Atividade Acadêmica (últimos 5 anos- A PONTUAÇÃO MÁXIMA DESTE ITEM É DE 10 PONTOS) 

Atividade Itens de Pontuação 
Pontuação 

unitária 
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4. Projetos de Pesquisa 
4.1. Participação em projeto de pesquisa aprovado 
institucionalmente  

2 

5. Orientador de Iniciação Cientifica 5.1. Orientação/ano 1 

6. Ensino em Curso de Graduação* 6.1. Professor por disciplina 0,5 

7. Orientação de TCC de Lato Sensu e/ou 
de Graduação 

7.1. Orientação/ano 0,5 

*soment e  d isc ip l ina  de  no  m ín imo 3 0 ho ras  

 

 

Item d – Produção Técnica (últimos 5 anos- A PONTUAÇÃO MÁXIMA DESTE ITEM É DE 10 PONTOS) 

At ividade  Item de Pontuação  
Pontuação  

Unitár ia  

8.  Desenvolv iment o de software  
8.1 Part ic ipação no desenvo lvimento  de software 
na área de saúde colet iva  

3  

9.  Organização de Manual  
9.1Part ic ipação na  organização de Manual  de  
Orientação ao púb l ico sobre temas na  área  de 
saúde co let iva  

2  

10.  Part ic ipação em Projeto  de 
Extensão  

10.1Coordenação de Pro jeto  de Extensão,  aprovado 
inst ituc iona lmente  

1  

11.  Organização de Evento 
Regiona l  e  Nacional  

11 .1Part ic ipação  na Comissão Organizadora  0,5  

 

2.  Serão consideradas as escalas de pontos definidas para cada um desses 
itens especif icados acima. 

a)  O Candidato deve anexar SOMENTE comprovantes dos últ imos 5 (cinco) 
anos.  O período de 5 anos referido nos itens I I  e  I I I ,  para pontuação, 
compreende os anos de 2015 até a data da inscrição.  

7.12. A pontuação do Curr ículo Lates será obtida seg undo a fórmula a  seguir ,  
uti l izando para o cálculo do total  de pontos ,  

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑜 = ∑(𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚)

11

𝑖=1

 

7.13. De acordo com a pontuação obtida nesta etapa, será APROVADO o 
quantitat ivo de candidatos de até três vezes o número de vagas ,  por l inha  de 
pesquisa ,  estipuladas na presente Chamada Públ ica  (12 candidatos para a 
Linha 1 e 33 candidatos para a Linha 2) ,  observando para isso:  

a)  Uma vez obt idos os pontos conforme 7.12 desta 2ª etapa, o s candidatos 
serão organizados em ordem decrescente de pontos. Serão considerados 
APROVADOS os primeiros 45 candidatos . Os demais receberão a menção 
NÃO APROVADO. 

b)  No caso de empate, os  critér ios de desempate serão: i)  Maior pontuação 
o item “b” de 7.11;  i i )  maior pontuação no item “c” ,  de 7.11.  

7.14.  Para a publ icação do resultado da etapa, será elaborada l ista nominal 
dos candidatos em ordem alfabética,  e ao lado de cada nome a palavra 
APROVADO, observando a) e b) de 7.13 , e NÃO APROVADO em caso contrário.  
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Não será apresentada a pontuação obt ida pelo  candidato nesta fase do 
Processo Seletivo.  

7.15. Sendo APROVADO, o candidato estará apto a seguir no processo. Em 
contrár io,  o candidato estará el iminado do processo  seletivo.  

 

3ª ETAPA – PROVA ORAL (AVALIAÇÃO DO PROJETODE PESQUISA E ARGUIÇÃO) 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

7.16. A aval iação do Projeto de Pesquisa,  levará em conta  os seguintes i tens:   

i .  Capacidade de expressão escrita ( CEA )  -  inc luindo ordenamento lógico  
dos argumentos,  coesão argumentat iva,  precisã o conceitual,  c lareza e 
f luência;  

i i .  Coerência  e consistência  da revisão da l i teratura  (CCR)  efetuada no 
projeto, capacidade de delimitação de tema e do objeto da pesquisa;   

i i i .  Congruência do Projeto de Pesquisa (CPP)  apresentado com a l inha de 
pesquisa e  projeto escolhido do candidato;  

7.17.  Cada subitem de 7.16,  receberá pontuação de 0 a 10. E,  a pontuação do 
candidato no Projeto de Pesquisa será a média aritmética  ponderada dos 
pontos recebidos nesses subitens.  

𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎 =
[(𝐂𝐄𝐀 ∗ 2) + (𝐂𝐂𝐑 ∗ 5) + (𝐂𝐏𝐏 ∗ 3)]

10
 

 

ARGUIÇÃO 

7.18.  A arguição  versará sobre o projeto de pesquisa do candidato e os art igos 
l istados no Anexo I I ,  observando a l inha de pesquisa e projeto escolhido pelo 
candidato, quando da inscr ição.  

7.19.  Para a arguição ao candidato,  será constituída uma comissão de  no 
mínimo, 2 examinadores,  docentes do curso de Doutorado .  

a)  A arguição será feita  por videoconferência ,  preferencialmente pela  
plataforma Zoom pela Banca Examinadora, em caráter fechado, com 
duração máxima de 40 minutos por candidato.  

b)  Uma l ista com as datas,  nomes e horários  dos (as)  candidatos  (as) ,  será 
publicada nos endereços www.sigass.f iocruz.br> l ink Inscrição 
>Doutorado em Saúde Públ ica na Amazônia ,  no site do ILMD 
https://amazonia.f iocruz.br/?page_id=28031  no site  da UFAM 
https://propesp.ufam.edu.br  e no site da UEA 
http://selecao2.uea.edu.br/   ,  no dia da publicação do resultado da 2ª  
etapa.  

c)  O candidato aprovado para esta etapa receberá,  via e -mail  cadastrado, 
o l ink e a senha de acesso a plataforma Zoom . 

http://www.sigass.fiocruz.br/
https://amazonia.fiocruz.br/?page_id=28031
https://propesp.ufam.edu.br/
http://selecao2.uea.edu.br/
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d)  O candidato é responsável por  garant ir  ban da de internet  com 
velocidade compatível  para emissão de som e imagem em tempo real .  
Fica,  ainda, a cargo do candidato a responsabil idade de testar a conexão 
com o Serviço próprio do ILMD, quando solicitado. O Curso não se 
responsabi l izará por  problemas na  conexão por parte do candidato. Em 
caso de fa lha na  comunicação on- l ine por parte do Curso de Doutorado,  
será remarcado novo horário,  obedecendo o período de divulgação dos 
resultados.  

e)  A pontuação da arguição será um valor compreendido entre 0 (zero) e 
10 (dez) ,  inc lus ive.  

PONTUAÇÃO DA 3ª ETAPA – PROVA ORAL (AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
E ARGUIÇÃO)  

7.20.  A pontuação do candidato nesta etapa será a média aritmética 
ponderada entre a  pontuação recebida na avaliação do projeto de pesquisa e 
a pontuação recebida na arguição,  sendo o peso para o projeto de pesquisa  
igual a 4 (quatro) e o peso da arguição, igual a 6 (seis).   

Pontos da 3ª etapa  =
(pontos do projeto de pesquisa ∗ 4) + (pontos da arguição ∗ 6)

10
 

7.21.  Será considerado APROVADO nesta etapa, o candidato que obtiver  
pontos maior ou igual  a 7,0 (sete) ,  e NÃO APROVADO o candidato que obtiver 
nota menor que 7,0 (sete).  O candidato com a menção NÃO APROVADO, estará 
automaticamente el iminado do processo seletivo.  

7.22.  Para a publicação do resultado da 3ªEtapa, será elaborada l ista nominal 
dos candidatos em ordem alfabética e,  ao lado de cada nome a palavra 
APROVADO ou NÃO APROVADO. Não será apresentada a pontuação obtida pelo 
candidato nesta fase do Processo Seletivo.  

7.23.  Sendo APROVADO, o candidato estará apto a seguir no processo. Em 
contrár io,  o candidato estará el iminado do processo seletivo.  

 

DA PONTUAÇÃO FINAL E CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

7.24.  A PONTUAÇÃO FINAL  do candidato, corresponderá à SOMA dos pontos 
obtidos na 2ª etapa e os pontos obtidos na 3ª etapa.   

 𝑷𝑶𝑵𝑻𝑼𝑨ÇÃ𝑶 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 = 𝐏𝐎𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐎𝐁𝐓𝐈𝐃𝐎𝐒 𝐍𝐀 𝟐ª 𝐄𝐓𝐀𝐏𝐀 + 𝐏𝐎𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐎𝐁𝐓𝐈𝐃𝐎𝐒 𝐍𝐀 𝟑ª 𝐄𝐓𝐀𝐏𝐀 

7.25.  Na hipótese de empate na PONTUAÇÃO FINAL do candidato , para f ins de 
classi f icação, será observado sucess ivamente o candidato com: 1º) maior 
pontuação na 3ª etapa;  2º) maior pontuação no Projeto de Pesquisa;  3º) maior 
pontuação no item i i  de 7.16 e,  4º) maior pontuação no item i i i  do item 7.16.  

7.26.  O número de aprovados poderá ser inferior ao número de vagas 
oferecido na Chamada Pública.  

7.27.  A CLASSIFICAÇÃO FINAL  dos candidatos  
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a)  A classif icação f inal  dos candidatos obedecerá à ordem decrescente 
da PONTUAÇÃO FINAL.  

b)  Depois de feita a l ista  em or dem decrescente da PONTUAÇÃO FINAL, 
receberá a menção CLASSIFICADO, candidatos compreendidos até o 
l imite de vagas definidos neste processo seletivo. E,  a menção 
APROVADO, os candidatos demais candidatos da l ista.  

7.28.  As vagas que não forem preenchidas em uma das l inhas de pesquisa ,  
poderão ser remanejadas,  a cr itério da Comissão de Seleção  e disponibil idade 
de docente or ientador ,  para outra l inha, desde que haja candidato classi f icado 
nela.  

 

PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

 

7.29.  O preenchimento das vagas por candidatos cot istas será real izado para 
os candidatos aprovados segundo sua c lass if icação f inal,  considerando 
três aspectos:   

a)  Se o candidato cotista for aprovado dentro do número de vagas 
oferecido para ampla concorrência ,  e le não se classif ica  nas vagas 
destinadas aos cotista.   

b)  Em caso de desistência de cotista aprovado em vaga reservada, a  vaga 
será preenchida pelo cotista imediatamente seguinte  c lass if icado.  

c)  Se as vagas reservadas para os candidatos cotistas não forem 
preenchidas,  serão revertidas para a l ivre concorr ência.   

7.30.  Pode ocorrer de não serem preenchidas todas as vagas def inidas na 
Chamada Pública,  v isto que as etapas do processo seletivo são el iminatórias.  

7.31. A divulgação e apresentação do resultado f inal do processo seletivo será 
através de l ista nominal c ontendo o nome do candidato, a menção 
CLASSIFICADO até o l imite das vagas definidas nesta chamada públ ica e  a part ir  
daí o candidato receberá a menção APROVADO, a PONTUAÇÃO FINAL, a 
colocação obtida no processo selet ivo e a  opção de vaga (cot ista ou ampla 
concorrência).   

7.32. O candidato com a menção APROVADO poderá ser chamado para 
matrícula Insti tucional se,  no per íodo destinado a esta matrícula,  houver 
desistência de candidato classi f icado, conforme o item 7.26.  

 

8. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ETAPAS E DO 
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

 

8.1.  A divulgação do resultado de todas as etapas do Processo Seletivo, 
ocorrerá a partir  das 1 6:00 horas,  na data definida no Anexo IV.  
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8.2. A publ icação dos resultados de todas as  etapas do Processo Seletivo  e do 
resultado f inal ,  será na Plataforma SIGA no endereço eletrônico  
www.sigass. f iocruz.br ,  observando os seguintes passos:  1)  “cl icar” em 
Inscrição;  2)  “cl icar” no Curso de Doutorado em Saúde Públ ica na Amazônia;  3)  
L ink seleção, no site do ILMD https://amazonia.f iocruz.br/?page_id=28031  no 
site da UFAM https://propesp.ufam.edu.br  e  no s ite  da UEA 
http://selecao2.uea.edu.br/    

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1.  Todas as etapas do processo seletivo têm prazo para interposição de 
recursos inc luindo a publicação do resultado f inal do processo,  tendo como 
termo inic ial  a data de sua divulgação.  

9.2.  O candidato poderá, observando o prazo mencionado no subitem 9.1,  
solicitar vista dos  seus  resultados das etapas,  através do e-mail  
drsaudepub. i lmd@fiocruz.br  para diss ipar eventua is dúvidas.  

9.3.  O recurso deverá ser individual,  devendo o candidato ut i l izar o formulário 
específ ico para este procedimento o Anexo X. 

9.4.  O recurso deverá ser preenchido, assinado, e enviado através do e -mai l  
drsaudepub. i lmd@fiocruz.br  

9.5. Será indeferido l iminarmente, o pedido de recurso cujo teor desrespeite a  
Comissão de Seleção, sem fundamentação, apresentado fora do per íodo ou não 
subscrito pelo próprio  candidato.  

9.6. Todos os recursos serão analisados pela instância competente e os 
resultados serão publ icados na Plataforma SIGA www.sigass.f iocruz.br> l ink  
Inscrição >Curso de Doutorado em Saúde Pública  na Amazônia,  no site do ILMD 
https://amazonia.f iocruz.br/?page_id=28031  no site  da UFAM 
https://propesp.ufam.edu.br  e no site da UEA http://selecao2.uea.edu.br/  

9.7. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da decisão 
tomada pela Comissão de Seleção, em relação ao recurso.  

 

10. DA MATRÍCULA INSTITUCIONAL 

 

10.1.  Considerando o estado pandêmico que a c idade de Manaus a i nda se 
encontra,  a  matrícula  no Curso para os candidatos CLASSIFICADOS no processo 
seletivo, não será feita presencialmente.  

10.2. Para se matricular,  os candidatos classif icados deverão enviar para o e -
mail  drsaudepub. i lmd@fiocruz.br  cópia de cada um dos documentos l istados 
no item 10.3. a seguir .  No nome da mensagem deve ser escrito o (NOME DO 
CANDIDATO CLASSIFICADO –  SIGLA DO PROJETO QUE SE INSCREVEU).  

http://www.sigass.fiocruz.br/
https://amazonia.fiocruz.br/?page_id=28031
https://propesp.ufam.edu.br/
http://selecao2.uea.edu.br/
mailto:drsaudepub.ilmd@fiocruz.br
mailto:drsaudepub.ilmd@fiocruz.br
http://www.sigass.fiocruz.br/
https://amazonia.fiocruz.br/?page_id=28031
https://propesp.ufam.edu.br/
http://selecao2.uea.edu.br/
mailto:drsaudepub.ilmd@fiocruz.br
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10.2.1. Antes de enviar CONFIRA CUIDADOSAMENTE  se os documentos a 

serem enviados ( item 10.3) foram TODOS ANEXADOS .  Observe que o item 
10.3,  pede arquivo com extensão PDF. Evite enviar arquivo JPEG ou 
assemelhados, considerando que arquivos com essa extensão,  usualmente 
apresentam problema quando do envio.  

10.3Para a matrícula institucional o candidato deverá encaminha para o e -mail  
referido anter iormente, os seguin tes documentos,  digital izados (pdf) :  

a)  Formulár io de Matr ícula  (Anexo XI) ;  

b)  Cópia da Carteira de Identidade Civ i l  ou Mil itar ( frente e verso),  que 
conste a  natural idade ;  

c)  CPF (caso o número não conste na Carteira de Identidade Civi l  ou 
Mil itar);   

d)  Diploma do curso de graduação; para os  graduados no Brasi l ,  este 
deve estar devidamente reconhecido pelo MEC (frente e verso);  

e)  Diploma de Mestre,  reconhecido pe lo MEC,  ou revalidado ( frente e 
verso);  

f)  Histórico  Escolar  do Mestrado devidamente carimbado pela 
Inst ituição emitente (frente e verso);  

g)  RNE para estrangeiro natural izado ou com visto permanente;   

h)  Certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação o 
diploma de graduação;  

i)  Declaração própria  que tem condições de frequentar o  curso, durante 
os 48 (quarenta e oito) meses,  mesmo para os candidatos que não 
solicitaram bolsa de estudo ;  

j )  Termo de veracidade assinado (Anexo XII )  

10.5. O candidato deverá entregar,  de janeiro de 2021 a fevereiro de 2021, 
duas fotos 3x4, para confecção do crachá instituc ional .  

10.6. Os documentos solicitados devem ser  enviados,  digita l izados (PDF) ,  no 
padrão A4.  

10.5. O candidato que,  no prazo destinado à matrícula inst ituc ional ,  não enviar 
os documentos definidos em 10.3,  ou não cumprir as exigências de 
documentação especif icada  em 10.3,  não terá sua matrícula efetivada . Neste 
caso, f ica sem efeito o  resultado obt ido pelo  candidato no processo de seleção 
e será convocado o próxim o candidato APROVADO, de acordo com a ordem  
decrescente de pontuação, l inha de pesquisa e projeto, se houver.  

10.6. O candidato chamado em decorrência do subitem 10.5 terá 72 (setenta e 
duas) horas,  após noti f icação fe ita pela SECA, para enviar seus documentos.  

10.7. O candidato chamado em decorrência  do subitem 10.5,  que não enviar 
através de e-mai l  seus documentos  no período estabelecido em 10.6 para 
efetivação da matr ícula inst ituc ional ,  perderá seu dire ito a vaga no Curso de 
Doutorado decorrente desta se leção.  
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10.8. Os procedimentos l istados nos subitens 10.5,  10.6 e 10.7,  serão 
realizados até que as  vagas ofertadas nesta Chamada Públ ica sejam todas 
preenchidas ou que se esgote a l ista de espera de candidatos.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. Qualquer regra prevista nesta Chamada Pública poderá ser  alterada,  a 
qualquer tempo, antes da real ização de qualquer das etapas,  mediante nova 
publicação do item ou itens eventualmente reti f icados,  a lterados ou 
complementados.  

11.2. Todas as reuniões da Comissão de Seleção serão lavradas em atas.  Estas  
devem conter as  ocorrências veri f icadas e as decisões tomadas, devidamente 
assinadas pelo presidente da comissão.  

11.3. Em nenhuma das etapas do processo seletivo serão fornecidas 
informações a respeito dos resultad os por telefone, e-mail ,  fac-s ímile ou na 
Secretar ia Acadêmica das Inst ituições associadas .  

11.4. Os casos omissos serão analisados pela  Coordenação do Curso de 
Doutorado e em comum acordo das Instituições associadas,  ouvida, sempre que 
necessár io,  a Procuradoria Jurídica da FIOCRUZ.  

11.5. É de inteira responsabil idade do candidato acompanhar todas as 
publicações referentes ao desenvolvimento do processo seletivo, no site da 
Plataforma SIGA (www.sigass. f iocruz.br> l ink Inscr ição > Curso de Doutorado 
em Saúde Públ ica na Amazônia),  no site do ILMD 
https://amazonia.f iocruz.br/?page_id=28031  no site  da UFAM 
https://propesp.ufam.edu.br  e no site da UEA http://selecao2.uea.edu.br/    

 

Manaus, 23 de setembro de 2020. 

 

SÉRGIO LUIZ BESSA LUZ  

Diretor do ILMD/FIOCRUZ Amazônia  

 

 

 

  

http://www.sigass.fiocruz.br/
https://amazonia.fiocruz.br/?page_id=28031
https://propesp.ufam.edu.br/
http://selecao2.uea.edu.br/
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ANEXO I  -  FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

Nom e do  C ur so :  DOU TOR ADO EM SAÚ DE PÚ BLIC A NA AM AZÔ NI A  

Ass ina le  a  L in ha de  Pes qu isa  e  o  pro jet o  de  es c o lha  par a  o  certa me ( le ia  deta lhe s  na  C ha mad a P ú bl i ca )  

(   ) L in ha 1 :  D in âm ic a ,  d iag nós t ic o ,  c u id ad o c l ín i c o e  co ntr o le  de  do en ças  infe c c ios as  e ndê mica s  na  Am a z ôn ia  

P ro je to s :  (   ) L1P 1  (   )  L 2P2  

(   ) L in ha 2:  Vu lnera bi l ida de,  S i t ua çõe s  de  Sa úde ,  G estã o,  Orga n iza çã o e  Ava l ia çã o de  Ser v iç os  e  C uida dos  
de  AP S na  Am az ôn ia  

P ro je to s :  (   ) L2P 1        (   )  L 2P2 (   ) L2P 3 (   )  L2P 4           (   )  L2 P5           (   )  L2 P6  

Dese ja  c on c orrer  à  um a b olsa  de  e st ud o ?   (preench i ment o obr igat ór i o) (    ) SIM    (     ) NÃO  

DADO S E  DOCUME NTO S D O( A)  CANDI DATO (A)  

Nom e do(a)  ca n d id ato(a) :  Se xo :  (    ) Femi n ino  (    )M as cul i no  

E -mai l :  Na sc i me nto :_ _ _/ __ _/ _ __ _  Esta do  C iv i l :  

Nom e do  p a i :  

Nom e da  m ãe :  

Cor  e/  raça :  (    )  Bra nca        (    )  Par da      (    )  P r eta      (    )  In d íg e na,  o u      (    )  Am ar ela  

Pa í s :  Esta do:  Ci da de :  

MODAL ID ADE DE  V AG A QUE DE SEJ A CO NCOR RE R  

(   )  L i vr e  co ncor rê nc ia  
Cota  

(   )  Ne gro  (p r eto  e  pa rdo)  (   )  I n dí g en a  (   )  Por ta do r  d e n ece s s i da de  e s pec ia l  

ENDE REÇO RES IDE NCI AL  

Logra do uro:  Nº  

Comp le me n to:  Nº  do  C e lu la r :  

Pa í s :  Esta do:  C i da de :  Ba ir ro :  

CUR SO DE  G RADU AÇ ÃO  

In st i t u iç ão :  Nº  do  R eg i stro :  

Nom e do  C ur so :  Ano  d a  t i t u lação :  

T í t u lo :  

CUR SO DE  MESTR ADO  

In st i t u iç ão  Nº  do  R eg i stro :  

Nom e do  C ur so :  Ano  d a  t i t u lação :  

T í t u lo :  

DADO S P RO FI SSIO NAI S  

At iv i d ad e P r i nc ip a l :  T ipo  d e v í ncu lo :  

Ocu pação:  Man t erá  v í nc ulo  d u ra nt e o  cur so?  (  ) S im  (   ) Não  

In st i t u iç ão  de  Tra ba lho :  

Tem po d e s erv iço :  

Rua:  Comp le me n to:  Nú me ro:  

Ba ir ro :  Te l efo ne  f i xo :  Ce lu la r :  

Pa í s :  Esta do:  C i da de :  

Atesto que todos os dados constantes neste formulário estão corretos e são verídicos.  

 
___________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
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ANEXO I I  –  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADAPARA A PROVA ORAL, POR 

PROJETO DE ESCOLHA DO CANDIDATO  

O candidato só poderá concorrer em uma das duas l inhas de pesquisa do Curso.  
Uma vez escolhida a l inha de pesquisa na qual deseja concorrer a uma vaga, o 
candidato deverá escolher,  obrigatoriamente, por UM DOS PROJETOS, DENTRO 
DA LINHA DE PESQUISA ESCOLHIDA.  E,  a bibl iograf ia recomendada para a prova 
oral,  estão apresentadas a seguir,  conforme o projeto escolhido.  

LINHA DE PESQUISA 1: Dinâmica,  diagnóstico,  cuidado cl ínico e controle de 
doenças infecciosas endêmicas na Amazônia  

Nome do Projeto: Acesso ao tratamento e descentral ização  do tratamento antiveneno nos 
acidentes ofídicos e escorpiônicos  na Amazônia Brasi leira  

Código do Projeto: L1P1 
Docentes vinculados ao projeto  Link Lattes  

Wuelton Marcelo Monteiro  http://lattes.cnpq.br/4986967857234820 

Gisely Cardoso de Melo  http://lattes.cnpq.br/5566457348830121 

1.  MONTEIRO, Wuelton Marcelo;  CONTRERAS-BERNAL,  Jorge  Carlo;  FERREIRA BISNETO,  
PEDRO; SACHETT,  Jacqueline;  SILVA,  Iran Mendonça da;  LACERDA,  Marcus  Vinic ius;  COSTA,  
Allyson Guimarães  da;  VAL,  Fernando;  BRASILEIRO,  L isele;  SARTIM,  Marco Aurél io;  S ILVA-
DE-OLIVEIRA,  Sâmella;  BERNARDE,  Paulo Sergio;  KAEFER,  Igor L .;  GRAZZIOTIN,  Felipe  
Gobbi;  WEN,  FanHui;  MOURA-DA-SILVA,  Ana Maria.  Bothropsatrox,  the most important  
snake involved in human envenomings in the Amazon:  How venomics  contributes  to the 
knowledge of snake biology and cl inical  toxinology.  Toxicon: X ,  v .  6,  jun.  2020.  

2. MONTEIRO, Wuelton Marcelo;  GOMES,  Jacimara;  FÉ,  Nelson;  SILVA,  I ran Mendonça da;  
LACERDA, Marcus Vinicius;  ALENCAR, Ar istóteles;  FARIAS,  Altair  Seabra de;  VAL,  Fernando; 
SAMPAIO,  Vanderson de Souza;  MELO,  Gisely  Cardoso de;  PARDAL,  Pedro;  SILVA,  AGEANE;  
BERNARDE,  Paulo Sergio;  FERREIRA,  Luiz Carlos de Lima;  GUTIERREZ,  José María;  SACHETT,  
Jacquel ine;  WEN, FanHui .  Perspect ives  and recommendations  towards evidence-based 
health care for scorpion st ing envenoming in the Brazi l ian Amazon:  A comprehensive  
review. TOXICON ,  v .  1,  sep.  2019. 
 

3. SOUZA, Anderson da Si lva;  NDERSON ;  SACHETT,  Jacquel ine;  ALCÂNTARA,  João Arthur;  
FREIRE,  Monique;  ALECRIM, Maria das  Graças Costa;  LACERDA,  Marcus Vinicius;  FERREIRA,  
Luiz Car los de Lima; WEN,  FanHui;  SAMPAIO,  Vanderson de 
Souza;  MONTEIRO,  Wuelton Marcelo .  Snakebites  as cause of deaths in the Western 
Brazi l ian Amazon:  Why and who dies? TOXICON ,  v .  145,  p.  15-24, apr.  2018. 
 

4. WEN, Fan Hui;  MONTEIRO, Wuelton Marcelo.  History and perspectives  on how to ensure  
antivenom accessibi l ity  in  the most remote areas in Brazi l .  TOXICON ,  v .  150, p.15-23,  sep. 
2018. 
 

5.  WEN, FanHui;  MONTEIRO, Wuelton Marcelo  ;  MOURA-DA-SILVA,  Ana Maria ;  TAMBOURGI,  
Denise V.  ;  SILVA,  I ran Mendonça da;  SAMPAIO,  Vanderson S.  ;  SANTOS,  Maria Cr ist ina; 
SACHETT,  Jacqueline;  FERREIRA,  Luiz Car los L.  ;  KALIL,  Jorge;  LACERDA, Marcus Vinic ius .  

http://lattes.cnpq.br/4986967857234820
http://lattes.cnpq.br/5566457348830121
http://lattes.cnpq.br/4986967857234820
http://lattes.cnpq.br/4986967857234820
http://lattes.cnpq.br/6000588372204544
http://lattes.cnpq.br/9562680870970641
http://lattes.cnpq.br/9562680870970641
http://lattes.cnpq.br/4923902785529755
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Nome do Projeto: Avaliação do impacto da mansonelose nos programas de vacinação na região amazônica. 

Código do Projeto: L1P2 

Docentes vinculados ao projeto Link Lattes 

James Lee Crainey http://lattes.cnpq.br/7790610359620474  

Sérgio Luiz Bessa Luz http://lattes.cnpq.br/0216956794367944  

1. CRAINEY, James Lee; L, COSTA, Carlos Henrique A.; LELES, Lorena Ferreira; SILVA, TúlioRomão; NARZETTI, 
Luiz Henrique; SANTOS, Yago Vinicius; CONTEVILLE, Liliane; PESSOA, Felipe Arley; CARVAJAL CORTÊS, 
Joaquim; VICENTE, Ana Carolina; LUZ, Sérgio Luiz Bessa. Deep-sequencing reveals occult mansonellosis co-
infections in residents from the Brazilian Amazon village of São Gabriel da Cachoeira. Clinical Infectious 
Disease,Chicago, jan.2020. 

2. FERREIRA, Marcelo U.; CRAINEY, James Lee; LUZ, Sérgio Luiz Bessa. Mansonellaozzardi.  Trends in 
Parasitology, Oxford, 2020. 

3. TA-TANG, Thuy-Huong; CRAINEY, James Lee; POST, Rory; LUZ, Sérgio Luiz Bessa; RUBIO, José M. 
Mansonellosis: current perspectives. Research and Reports in Tropical Medicine, Auckland, p. 9-24, jan. 
2018. 

4. CRAINEY, James Lee; LUZ, Sérgio Luiz Bessa; MARÍN, Michel Abanto; SILVA, TúlioRomão; MEDEIROS, Jansen 
F.; PESSOA, Felipe Arley; SANTOS, Yago Vinicius; VICENTE, Ana Carolina. Mansonellaozzardi mitogenome and 
pseudogene characterisation provides new perspectives on filarial parasite systematics and CO-1 barcoding. 
Scientific Reports, v. 8, n. 6158, p. 1-11, apr. 2018.  

5. SILVA, Lucyane Bastos Tavares da; CRAINEY, James Lee; SILVA, TúlioRomão; SUWA,  Uziel Ferreira; VICENTE, 
Ana Carolina;  MEDEIROS, Jansen F.; PESSOA, Felipe Arley; LUZ, Sérgio Luiz Bessa. Molecular Verification of 
New World Mansonella PerstansParasitemias. Emerging Infectious Disease, v. 23, n. 3, p. 545-547, mar. 
2017. 

 

 
LINHA DE PESQUISA 2: Vulnerabil idade,  Situações de Saúde, Gestão, 
Organização e Avaliação de Serviços e Cuidados de APS na Amazônia  

 

Nome do projeto:  Análise e avaliação de pol ít icas  públ icas  em saúde bucal .  Fatores de r is co 
comuns e seus determinantes sociais e comerciais das doenças bucais com outras doenças 
crônicas  não transmissíveis.  

Código do Projeto :  L2P1  

Docentes vinculados ao projeto  Link Lattes  

Maria Augusta Bessa Rebelo  http://lattes.cnpq.br/0926280567029877 

Janete Maria Rebelo Vieira  http://lattes.cnpq.br/4013585868376433 

Ana Paula Corrêa de Queiroz Herkrath  http://lattes.cnpq.br/355646612151855 
 

Snakebites  and Scorpion Stings in the Brazi l ian Amazon:  Ident ifying Research Prior it ies  for 
a Largely  Neglected Problem. PLoSNeglected Tropical  Diseases ,  v .  9,  may 2015.  

http://lattes.cnpq.br/7790610359620474
http://lattes.cnpq.br/0216956794367944
http://lattes.cnpq.br/0926280567029877
http://lattes.cnpq.br/4013585868376433
http://lattes.cnpq.br/355646612151855
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1.  CONTRADRIOPOULOS, André-Pierre. Avaliando a institucional ização da avaliação. Ciência 
& Saúde Coletiva ,  R io de Janeiro,  v .  11, n.  3,  p.  705 -711, 2006.  

2.  DALFIOR, Eduardo T.;  L IMA, Rita de Cáss ia;  ANDRADE, M aria Angélica Carvalho. Reflexões 
sobre análise de implementação de polít icas de saúde.  Saúde em Debate ,  Rio de janeiro,  
v.  39, n.  104, p.  210-225, jan./mar. 2015.  

3.  PERES, Marco A.;  MACPHERSON, Lorna M. D.;  WEYANT, Robert J. ;  DALY,  Blánaid;  
VENTURELLI,  Renato;  MALTHUR, Manu R.;  L ISTL,  Stefan;  CELESTE, ,  Roger Kel ler ;  
GUARNIZO-HERREÑO; Carol C.;  KEARNS, Cr ist in;  BENZIAN, Habib;  ALLISON, Paul;  WATT,  
Richard G.  Oral diseases:  a global publ ic health challenge.  Lancet,  London, v .  394, p.249-
260, jul.  2020.  

4.  WATT, Richard G.;  MALTHUR, Manu R.;  PERES, Marco A.;  MACPHERSON, Lorna M. D. ;  
WEYANT, Robert J. ;  DALY,  Blánaid;  VENTURELLI,  Renato;  LISTL,  Stefan;  CELESTE, ,  Roger 
Keller;  GUARNIZO -HERREÑO; Carol C.;  KEARNS, Crist in;  BENZIAN, Habib. Ending the neglect  
of global  oral  health:  t ime for radical  act ion.  Lancet,  London,  v.  394, p.261-272, jul.  2020.  

5.  WATT, Richard G.;  SHEIHAM, Aubrey. Integrating the commom risk fator approach into a  
social  determinants  framework. Community Dentistry and Oral  Epidemiology ,  
Copenhagen, v.  40, n.  4,  p.  289 -296, mar. 2012.  

 

Nome do projeto :  Estudo exploratório das condições de vida, saúde e acesso aos serviços 
de saúde de populações rurais r ibeirinhas de Manaus e Novo Airão, Amazonas  

Código do Projeto :  L2P2  

Docentes vinculados ao proj eto  Link Lattes  
Maria Luiza Garnelo Pereira  http://lattes.cnpq.br/7853309952216648 

Rosana Crist ina Pereira Parente  http://lattes.cnpq.br/8512535587155370 

1.  MENEZES, Thereza Cr ist ina C . Environmental Governance and Regularizat ion of Land 
Ownership:  development and mult iple territoria l  dynamics in the Amazon. VIBRANT ,  
Brasí l ia,  v.  17, apr.  2020.  

2.  GALUCH, Mariana V.;  MENEZES,  Thereza Cr ist ina C. Da reforma agrár ia ao agronegócio:  
notas sobre dinâmicas territoriais na fronteira agropecuária amazônica a partir  do 
município de Apuí (Sul  do Amazonas) .  Estudos Sociedade e Agricultura ,  Rio de Janeiro,  v.  
28, n.2,  p.  388-412, jun. 2020.  

3.  DUARTE, Crist ina Maria;  PEDROSO, Marcel;  BELLIDO, Ja ime; MOREIRA, Rodrigo;  VIACAVA,  
Francisco .  Regionalização e desenvolvimento humano: uma proposta de t ipologia de 
Regiões de Saúde no Brasi l .  Cadernos de Saúde Pública,  R io de Janeiro,  v.  31, n.6,  p.  1163 -
1174, jun. 2015.  

4.  RUIZ, El iziane Nicolodi F.;  GERHARDT, Tatiana Engel .  Polít icas  públicas no meio rural :  
v is ibi l idade e  participação socia l  como perspectivas de c idadania solidár ia  e saúde.  Physis:  
Revista de Saúde Coletiva ,  Rio de Janeiro,  v.  22, n.  3,  p.  1191 -1209, 2012.  

5. Garnelo, Luiza; LIMA, Jul iana G.;  ROCHA,  Esron Soares C.;  HERKRATH,  Fernando J.  Acesso e  
Cobertura de Atenção Primária em Saúde pra populações rurais e urbanas na região Norte 
do Bras i l .  Saúde em Debate ,  Rio de Janeiro,  v.  42, número especial ,  p.  81 -99, set .  2018.  

 

http://lattes.cnpq.br/7853309952216648
http://lattes.cnpq.br/8512535587155370
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Nome do Projeto:  Representações e práticas de saúde em diversos níveis de 
complexidade de atenção na rede pública  

Código do Projeto :  L2P3  

Docentes vinculados ao projeto  Link Lattes  
Denise Machado Duran Gut ierrez  http://lattes.cnpq.br/5137661928193717 

1.  GUTIERREZ, Denise Machado Duran ; SOUSA, Amandia Braga Lima;  GRUBITS, Sonia .  
Vivências subjet ivas de idosos com ideação e tentativa de suicídio.  Ciência & Saúde 
Coletiva ,  R io de Janeiro,  v.  20, p.  1731 -1740, 2015.  

2.  MENEGHEL, Stela Nazareth;  MOURA, Rosylane; HESLER, L i l ian Z ielke;  GUTIERREZ, Denise 
Machado Duran. Tentativa de suicídio em mulheres idosas:  uma perspect iva de gênero.  
Ciência & Saúde Colet iva ,  Rio de Janeiro,  v.  20,  p.  1721-1730, 2015.  

3.  OXFAM BRASIL.  Relatório sobre nós e a desigualdade “tempo de cuidar”:  Fórum 
Econômico Mundial  de 2020, Davos. Disponível em: https://oxfam.org.br/just ica -socia l-e-
economica/forum-economico-de-davos/tempo-de-cuidar/  

4.  MINAYO, Maria Cecíl ia de Souza. O imperativo de cuidar da pessoa idosa dependente. 
Ciência & Saúde Colet iva ,  Rio de Janeiro,  v.  24, n.1,  p.  247 -252, 2019.  

5. GUTIERREZ, Denise Machado Duran ; MINAYO, Maria  Cecí l ia S.;  SOUSA, Amandia Braga 
Lima; GRUBITS, Sonia .  Migrações,  mudanças e vivências de tentat ivas e ideações suicidas 
entre idosos. In:   MINAYO, Maria Cecíl ia S;  FIGUEIREIDO, Ana El isa;  SILVA, Raimunda 
Magalhães.  Comportamento suicida de idosos .  Fortaleza:  Edições UFC, 2016.  (Separata 
Capítulo 7)  

 

Nome do Projeto:  Fluxos e as redes da população no acesso aos serviços de saúde do SUS na 
Calha do Rio Solimões e Baixo Rio Amazonas  

Código do Projeto :  L2P4  

Docente vinculado ao projeto  Link Lattes  

Júl io Cesar Schweickardt  http://lattes.cnpq.br/3303449364388846 

1.  KADRI,  Michele Rocha A.  E.;  SANTOS,  Brena S.;  L IMA, Rodrigo Tobias S.  ;  SCHWEICKARDT,  
Júl io Cesar;  MARTINS, Fabiana Mânica.   Unidade Básica de Saúde Fluvial:  um novo modelo 
da Atenção Básica para a Amazônia,  Bras i l .  Interface ,  Botucatu, v.  23, p.  1 -14, ago. 2019.  

2.  SCHWEICKARDT, Júl io Cesar;  FERLA, Alc indo A.;  L IMA, Rodrigo Tobias S.;  AMORIM, Juleimar 
Coelho de. O Programa Mais Médicos na saúde indígena: o caso do Alto Sol imões,  
Amazonas,  Bras i l .  Revista Panamericana de Salu d Publica ,  Washington, v.  44, p.  1-8,  2020.  

3. SCHWEICKARDT, Júl io  Cesar;  LIMA, Rodrigo Tobias S.;  SIMÕES,  Arlete;  FREITAS, Car los 
Machado; ALVES, Valderlanda.  Território na atenção básica:  abordagem da Amazônia 
equidistante. In:  CECIM, Ricardo B.;  KREUTZ, J ul iano A.;  CAMPOS, Jaqueline;  CULAU,  
Fernanda; WOTRRICH,  Laura;  KESSLER, Lucenira. (Orgs) .  In-formes da Atenção Básica:  
aprendizados de intensidade por círculos em rede. V. 1.  Porto Alegre:  Rede Unida, 2016. 
Disponível em:  https://editora.redeunida.org.br/project/in -formes-da-atencao-basica-
aprendizados-de-intensidade-por-circulos-em-rede-prospeccao-de-modelos-
tecnoassistenciais -na-atencao-basica-em-saude-volume-1-2/  

http://lattes.cnpq.br/5137661928193717
http://lattes.cnpq.br/5137661928193717
http://lattes.cnpq.br/7084405613001122
http://lattes.cnpq.br/5137661928193717
http://lattes.cnpq.br/5137661928193717
https://oxfam.org.br/justica-social-e-economica/forum-economico-de-davos/tempo-de-cuidar/
https://oxfam.org.br/justica-social-e-economica/forum-economico-de-davos/tempo-de-cuidar/
http://lattes.cnpq.br/5137661928193717
http://lattes.cnpq.br/7084405613001122
http://lattes.cnpq.br/3303449364388846
https://editora.redeunida.org.br/project/in-formes-da-atencao-basica-aprendizados-de-intensidade-por-circulos-em-rede-prospeccao-de-modelos-tecnoassistenciais-na-atencao-basica-em-saude-volume-1-2/
https://editora.redeunida.org.br/project/in-formes-da-atencao-basica-aprendizados-de-intensidade-por-circulos-em-rede-prospeccao-de-modelos-tecnoassistenciais-na-atencao-basica-em-saude-volume-1-2/
https://editora.redeunida.org.br/project/in-formes-da-atencao-basica-aprendizados-de-intensidade-por-circulos-em-rede-prospeccao-de-modelos-tecnoassistenciais-na-atencao-basica-em-saude-volume-1-2/
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Nome do Projeto: Monitoramento e avaliação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência  
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Código do Projeto:  L2P5  

Docentes vinculado ao Projeto  Link Lattes  
Tiótrefis  Gomes Fernandes  http://lattes.cnpq.br/7102266503243399 
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v.  14, n.  1,  oct .  2018.  
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Rehabil itation,  Philadelphia,  v.  98, n.  11, p.  2221-2227, nov. 2017 . 

 

Nome do Projeto:  Pol ít icas de Inclusão Socia l  e Redução de Desigualdades em Saúde Indígena 
na Amazônia  

Código do Projeto:  L2P6  

Docentes vinculado ao Projeto  Link Lattes  
Ana Lúcia de Moura Pontes  http://lattes.cnpq.br/3730521013619096 
Maria Luiza Garnelo Pereira  http://lattes.cnpq.br/7853309952216648 

http://editora.redeunida.org.br/wp-content/uploads/2018/11/ED.08-S%C3%89RIE-SA%C3%9ADE-E-AMAZ%C3%94NIA.pdf
http://editora.redeunida.org.br/wp-content/uploads/2018/11/ED.08-S%C3%89RIE-SA%C3%9ADE-E-AMAZ%C3%94NIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7102266503243399
http://lattes.cnpq.br/3730521013619096
http://lattes.cnpq.br/7853309952216648
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ANEXO I I I  -  PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 
1.  Calcule sua pontuação, segundo os itens  e ENVIO de documentos 

comprobatórios.  

I tem a  –  T i tu la çã o Aca dê mica  –  Me stra d o C om ple t o e  c om re c on he c ime nt o do  MEC  

T ipo  I tem de  Po nt ua çã o  
Pon tu aç ã o 

Un itár ia  
Qu an t ida de  

T o t a l  d e  p o n t o s  
n o  I t e m *  

1.  C ur so  d e M e st ra do   
1 .1 .  M es tr ado  na  ár ea  d e Saú de  Co l e t iv a  10      

1 .2 .  M es tr ado  em  ár ea s  a f in s  7      

*Som a do s  po nt os  d o i te m   

I tem b –  Pro du çã o In te lec tua l  ( ú l t imo s  5  a no s)  

At iv ida de  I tem de  p on tua ç ão  
Pon tu aç ã o 

Un itár ia  
Qu an t ida de  

T o t a l  d e  p o n t o s  
n o  I t e m *  

2.  P ub l icaçõe s  em  Re v i sta  
C i en t í f ica  

2 .1 .  Pe r ió di c os  co m Qu al is  A1,  A2   10      

2 .2 .  Pe r ió di cos  co m Qu al is  B1  e  B2  8      

2 .2 .  Pe r ió di cos  co m Qu al is  B3,  B 4  e  B5  5      

3 .  L i vro  c ie n t í f ico   

3 .1 .  L iv ro  Au tora l  10      

3 .2 .  Co l e tâ ne a  (or ga n izaçã o  e  ca pí tu los )  7      

3 .3 .  Ca pí t u lo  5      

*Som a do s  po nt os  d o I t e m   

I tem c  –  At iv id ade  Ac adê mica  ( ú lt im os  5  a no s -  A P ONT UAÇ ÃO  MÁXIM A DEST E  ITEM É  DE  10  PO NTO S)  

At iv ida de  I ten s  d e  P on tu aç ão  
Pon tu aç ã o 

un it ár ia  
Qu an t ida de  

T o t a l  d e  p o n t o s  
n o  I t e m *  

4.  Pro je to s  d e P e sq u is a  
4 .1 .  Par t ic i pação  em  p ro j e to  d e 
pe s q ui sa  ap r ova do  in s t i tu c iona lm e nt e  

2  
    

5 .  O r i e nta do r  d e In ic ia ção  
C i en t i f ica  

5 .1 .  Or ie nt ação/a no  1    

6 .  E n s i no  em  C ur so  d e  
Gra d uação *  

6 .1 .  Prof e sso r  por  d isc i p l i na  0 ,5  
    

7 .  Or i e nt ação  d e TCC d e Lato  
Se n s u e/ou  de G ra du ação  

7 .1 .  Or ie nt ação/a no  0 ,5  
    

So ma d os  po nt os  d o I tem *   

I tem d –  Pro du çã o Té cn ic a  ( ú lt im os  5  a n os -  A PO NT UAÇ ÃO M ÁXIM A DE STE  I T EM É  DE  1 0  PO NTOS)  

At iv ida de  I tem de  Po nt ua çã o  
Pon tu aç ã o 

Un itár ia  
Qu an t ida de  

T o t a l  d e  p o n t o s  
n o  I t e m *  

8.  D e se nvo lv ime n to  de 
sof twa r e  

8 .1Pa rt ic i paç ão  no  de s env o lv im e nto  d e 
sof twa r e na  á r ea  d e s aú d e  co le t i va  

3  
    

9 .  Or ga n ização  d e M an ua l  
9 .1Pa rt ic i paç ão  na  or g an ização  d e  
Man ua l  de O r i e nt ação  ao  pú b l ico  so br e  
tem as  n a  á re a  de  sa ú d e co le t iv a  

2  

    

10 .  P ar t ic ip ação  em P ro j et o  
de  Ext en são  

10.1 Coor de naç ão  d e  Pro je to  d e  
Ext e ns ão ,  a prov ado  i n st i t uc io na lm en t e  

1  
    

11 .  O rg an ização  d e Ev e nto  
Reg io na l  e  Nac io na l  

11.1P ar t ic ip ação  n a  Com is são  
Orga n iza dora  

0 ,5  
    

*Som a do s  po nt os  d o I t e m   

TOT AL  DE  PO NT OS COMPU TADO S PELO  CANDI DATO  PONTU AÇÃO  DO  CU RR ÍCU LO  

Soma  de  Po nto s  d o  I t em  a + po nto s  do  I t em  b  +  pon t os  do  I t em  c  +  pon tos  
do  I te m d  
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ANEXO IV 

CRONOGRAM A DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

ETAPAS ATIVIDADES INÍCIO TÉRMINO HORÁRIO 

ETAPA 
PRELIMINAR 

PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA NOS 
SITES DAS INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 

15/07/2020 09/08/2020 
A partir das 

09h00 

ETAPA 
PRELIMINAR 

PERÍODO PARA SOLICITAR ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA 
TAXA DE INSCRIÇÃO 

03/08/2020 04/08/2020 
Último dia até 

16h:30 

ETAPA 
PRELIMINAR 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO 07/08/2020 até 17h00 

1ª ETAPA PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO 10/08/2020 21/08/2020 
Último dia até 

16h30 - Horário 
de Manaus 

1ª ETAPA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 26/08/2020 até 17h00 

1ª ETAPA 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DAS INSCRIÇÕES NÃO 
HOMOLOGADAS 

27/08/2020 28/08/2020 
Último dia até 

16h:30 

1ª ETAPA 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO DAS 
INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 

01/09/2020 até 17h00 

2ª ETAPA 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PONTUAÇÃO DOS 
CURRÍCULOS 

04/09/2020 até 17h00 

2ª ETAPA 
PERÍODO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO 
RESULTADO DA PONTUAÇÃO DOS CURRÍCULOS 

08/09/2020 09/09/2020 
Último dia até 

16h:30 

2ª ETAPA 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS DA 
PONTUAÇÃO DOS CURRÍCULOS e PUBLICAÇÃO DOS 
HORÁRIOS DA PROVA ORAL POR CANDIDATO 

14/09/2020 até 17h00 

3ª ETAPA PERÍODO DA PROVA ORAL 16/09/2020 18/09/2020 
08h30 às 

12h00 e 13h30 
às 18h00 

3ª ETAPA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA ORAL 22/09/2020 até 17h00 

3ª ETAPA 
PERÍODO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO 
RESULTADO DA PROVA ORAL 

23/09/2020 24/09/2020 
Último dia até 

16h30 



 

28 

 

ETAPAS ATIVIDADES INÍCIO TÉRMINO HORÁRIO 

3ª ETAPA 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA 
ORAL E DIVULGAÇÃO DA LISTA FINAL DOS CLASSIFICADOS 
NO PROCESSO SELETIVO 

28/09/2020 até 17h00 

3ª ETAPA 
PERÍODO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO 
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

29/09/2020 30/09/2020 
Último dia até 

16h30 

3ª ETAPA 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS DO 
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

01/10/2020 até 17h00 

MATRÍCULA MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO 01/10/2020 02/10/2020 
08h30 às 

12h00 e 13h00 
às 16h30 

INÍCIO DO 
CURSO 

INÍCIO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO DOUTORADO EM 
ASSOCIAÇÃO (ACOLHIMENTO AOS ALUNOS) 

a ser definida a ser definido 
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ANEXO V 
 

INSTRUÇÃO PARA PAGAR GRU –  SELEÇÃO DOUTORADO 2020 
 
Para o pagamento da taxa de inscr ição o seguint e procedimento tem que ser 
seguido:  

A GRU (Guia de Recolh imento da União)  é gerada no s i te do Minis tér io da 
Fazenda,  por ta l  SIAFI no seguinte endereço:  

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

No s ite deverão ser preenchidas as seguintes informações:   

Unidade Gestora (UG):154039 

Gestão: 15256 

Nome da unidade:  Fundação Univers idade do Amazonas  

Código de Recolhimento:28832-2 (vai  aparecer  automat icamente:  SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS)  

Número de referênc ia:  501.05.007  

Depois  c l icar  em AVANÇAR e preencher :  

Competência:  mm/2020 (coloca-se o mês que está fazendo o pagamento)  

Vencimento até: 21/08/2020  

CPF do Contribuinte:  CPF do candidato  

Nome do Contribuinte /Recolhedor: Nome do candidato  

Valor:  R$ 150,00   

Depois clicar em EMITIR GRU .  

 
*  As guias  GRU (Guia de Recolh imento da União ) são pagas exc lusivamente no 
Banco do Bras i l .  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
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ANEXO VI  
 

DOCENTES DO DOUTORADO EM SAÚDE PÚBLICA NA AMAZÔNIA PARA O 
PERÍODO 2020 -  2024 

 
NOME DO DOCENTE 

 
LINK DO LATTES 

 

Ana Lúcia de Moura Pontes  http://lattes.cnpq.br/3730521013619096 

Ana Paula Corrêa de Queiroz Herkrath  http://lattes.cnpq.br/355646612151855 

Denise Machado Duran Gut ierrez  http://lattes.cnpq.br/5137661928193717 

Gisely Cardoso de Melo  http://lattes.cnpq.br/5566457348830121 

James Lee Crainey  http://lattes.cnpq.br/7790610359620474 

Janete Maria Rebelo Vieira  http://lattes.cnpq.br/4013585868376433 

Júl io Cesar Schweickardt  http://lattes.cnpq.br/3303449364388846 

Maria Augusta Bessa Rebelo  http://lattes.cnpq.br/0926280567029877 

Maria Luiza Garnelo Pereira  http://lattes.cnpq.br/7853309952216648 

Rosana Crist ina Pereira Parente  http://lattes.cnpq.br/8512535587155370 

Sérgio Luiz Bessa Luz  http://lattes.cnpq.br/0216956794367944 

T iótrefis  Gomes Fernandes  http://lattes.cnpq.br/7102266503243399 

Wuelton Marcelo Monteiro  http://lattes.cnpq.br/4986967857234820 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/3730521013619096
http://lattes.cnpq.br/355646612151855
http://lattes.cnpq.br/5137661928193717
http://lattes.cnpq.br/5566457348830121
http://lattes.cnpq.br/7790610359620474
http://lattes.cnpq.br/4013585868376433
http://lattes.cnpq.br/3303449364388846
http://lattes.cnpq.br/0926280567029877
http://lattes.cnpq.br/7853309952216648
http://lattes.cnpq.br/8512535587155370
http://lattes.cnpq.br/0216956794367944
http://lattes.cnpq.br/7102266503243399
http://lattes.cnpq.br/4986967857234820
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ANEXO VII  
 

FORMULÁRIO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
 

Nome completo   

Data de Nasc imento   

Nome da mãe completo   

NIS-Número de Ident i f icação Soc ial   

 

Dec laro ser  candidato amparado pelo Decreto nº  6.593,  de 2 de outubro de 
2008,  publ icado no Diár io Of ic ia l da União de 3 de outubro de 2008,  inscr i to  no 
Cadastro Único para Programas Soc ia is  do Governo Federal (CadÚnico),  de 
que trata o Decreto no 6.135,  de 26 de junho de 2007 e membro de famíl ia  de 
baixa renda, nos termos do Decreto nº  6.135,  de 2007.  

Dec laro estar  c iente de que as informações que estou prestando são de minha 
inte ira responsabi l idade.  

No caso de dec laração fa lsa,  dec laro estar  c iente de  que estare i suje i to às 
sanções previstas em le i ,  apl icando-se,  a inda,  o d isposto no parágrafo único 
do art igo 10 do Decreto nº 83.936, de 6/09/1979.  

Finalmente, declaro concordar, se houver necess idade,  com a divulgação de 
minha condição de sol ic i tante de isenção de taxa de inscr ição nos documentos 
resul tantes da Seleção Públ ica.   

 
 
 

 

 
 

______________,  ____ de ______________ de 2020.  
 
 
 

___________________________________________  
Ass inatura do candidato  
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ANEXO VII I  
 

AUTODECLARAÇÃO –  PARTICIPANTE DE VAGA DE COTA: NEGRO (PRETO 
OU PARDO) OU INDÍGENA 

 
 

Nome do candidato   

L inha de pesquisa   

 
 

DECLARO nos termos da legis lação em vigor que me ident i f ico como [     ]  preto [     ]  
pardo ou [    ]  indígena e desejo me inscrever para concorrer  às  vag as dest inadas às 
ações af irmat ivas, nos termos estabelec idos nesta Chamada Públ ica do processo de 
seleção para ingresso no curso de Doutorado em Saúde Públ ica na Amazônia .  

DECLARO, a inda, que as informações prestadas nesta dec laração são de minha 
inte ira responsabil idade, estando c iente de que, em caso de fa ls idade ideológica ou 
não comprovação da def ic iênc ia, f icare i suje i to ao des l igamento do curso e às sanções 
prescr i tas na legis lação em vigor .  

Finalmente,  DECLARO concordar  com a divulgação de minha con dição de optante por 
vagas dest inadas às ações af irmat ivas,  nos documentos e l is tas  publ icadas durante o 
processo selet ivo.  

 

 
Manaus, . . . . . . . .de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 20 20 

 
 
 
 

______________________________________________  
                   Ass inatura do Candidato  

 

 

 

 

No caso de indígena:  Para comprovação e cumprimento do ex ig ido nesta Chamada 
Públ ica, envio em anexo a esta DECLARAÇÃO [    ]  cópia do registro administrat ivo 
de nasc imento e óbi to de índios (RANI) ;  OU  [     ]  declaração de per tenc imento emit ida 
pelo grupo indígena assinada por l iderança local .  
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ANEXO IX 

 
DECLARAÇÃO –  PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 
 

Nome do candidato   

Cor /raça (  )  branca;  (  )  preta;  (  )  parda; (  )  amarela;  (  )  indígena  

L inha de pesquisa   

Prec isa de atendimento d iferenc iado durante a real ização da prova?  
 SIM 

 NÃO 

Se você respondeu SIM a pergunta anter ior ,  quais  as condições d iferenc iadas de que 
necess ita para a real ização da prova?  

 

 

 

 

DECLARO que desejo me inscrever para concorrer às vagas dest inadas às ações 
af irmat ivas –  Pessoa com Def ic iênc ia,  nos termos estabelec idos nesta Chamada 
Públ ica do processo de seleção para ingresso no curso de Doutorado em Saúde 
Públ ica na Amazônia.  

DECLARO, a inda, que as informações prestadas nesta declaração são de minha 
inte ira responsabi l idade,  es tando ciente de que, em caso de fa ls idade ideológica ou 
não comprovação da def ic iênc ia,  f icarei  suje i to ao des l igamento do curso e às 
sanções prescr i tas na legis lação em vigor.  

Finalmente, DECLARO concordar com a d ivulgação de minha condição de optante 
por  vagas dest inadas às ações af irmativas, nos documentos e l is tas  publ icadas 
durante o processo selet ivo.  

E,  para comprovação e cumprimento do exig ido na chamada públ ica, envio em  anexo 
a esta DECLARAÇÃO o Laudo Médico,  assinado por  médico espec ia l is ta na 
def ic iênc ia apresentada,  com CRM, emit ido nos ú lt imos 03 ( três) meses, atestando 
a espéc ie e o grau, ou nível da def ic iênc ia, com expressa referênc ia ao código 
correspondente da C lassif icação Internacional de Doenças (CID -10).  

 
 

Manaus, . . . . . . . .de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 20 20 
 
 
 
 

______________________________________________  
                   Ass inatura do Candidato  
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ANEXO X 
 

PEDIDO DE RECURSO 

Nome do candidato   

L inha de pesquisa   

RECURSO REFERENTE ETAPA______  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus,               de                     de 20 20 

 
 

Ass inatura do Candidato  
 

Em anexo a este recurso seguem os seguintes documentos: ( l i s tar  os  
documentos)  
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ANEXO XI  

FICHA DE MATRÍCULA 

  

Curso: Nº de Matrícula: 

Nome : e-mail: 

CPF: Data Nasc: Sexo: Est. Civil: 

Nome do pai: Nacionalidade: 

Nome da mãe: Nacionalidade: 

Endereço: nº Bairro: 

Cidade: UF: CEP: Nº tel fixo: Nº cel: 

Instituição da Graduação Nome do Curso: 

Ano Nº Reg Folhas Livro Data de registro 

Instituição do Mestrado: Nome do Curso: 

Ano  Nº Reg N Folhas Livro Data de registro 

Instituição onde Trabalha: Tempo serviço: 

 
 
 
 

Manaus, ______ de ____________________de 2020 
 
 
 

Assinatura do aluno 
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ANEXO XII  

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA 
MATRÍCULA INSTITUCIONAL 

 

 

 Eu, (NOME COMPLETO DO DECLARANTE), (NACIONALIDADE), (ESTADO CIVIL), (PROFISSÃO), 

(DATA DE NASCIMENTO), (DOCUMENTO DE IDENTIDADE n.º XXXXXX - ÓRGÃO EXPEDIDOR – UF), 

CPF Nº XXXXXXXX, (ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO), DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que 

os documentos apresentados digitalizados, sem possibilidade de validação digital, como 

requisitos obrigatórios para efetivação da matrícula institucional no curso de doutorado 

em Saúde Pública na Amazônia, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS 

ORIGINAIS.  

 

(CIDADE), (DIA) de (MÊS) de 20XX. 

 

 

(NOME DO DECLARANTE) 

 

 
 

 

 

 


