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Laboratório de Iniciação Científica na Educação Básica/Programa de Vocação Científica (Provoc) 
 

Inscrições para orientadores da nova turma Etapa Iniciação 2016-2017 Provoc (EPSJV/Fiocruz) 
 
 
 
1. Inscrições de pesquisadores-orientadores para a Etapa Iniciação 2016-2017 
 
1.1. Período: 10 de maio a 30 de junho. 
 
1.2. A inscrição para as novas vagas refere-se à Etapa Iniciação do Provoc, com duração de 12 (doze) 
meses, de 1º de setembro de 2016 a agosto de 2017. 
 
1.3. Cada orientador poderá solicitar até 2 (dois) alunos. 
 
1.4. O formulário de inscrição on-line encontra-se disponível no endereço eletrônico: 
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/formprovocorientador/ 
 
1.5. O orientador deverá preencher o formulário on-line com dados pessoais, título, resumo do projeto de 
pesquisa ao qual o aluno do Provoc estará vinculado (1.000 caracteres), plano de trabalho individual 
(8.000 caracteres), 3 (três) palavras-chave, descrição de características, habilidades ou competências que 
o aluno deve, preferencialmente, demonstrar ao longo de sua participação no processo seletivo. 
 
1.6. O solicitante receberá uma mensagem de correio eletrônico de confirmação de inscrição, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o qual servirá como comprovante da inscrição. Caso o solicitante 
não receba nenhuma mensagem de confirmação de inscrição em até 5 dias úteis, entrar em contato com a 
secretaria executiva do PROVOC por telefone 3865-9740 ou 3865-9741. 
 
Obs: Este procedimento é válido para os novos orientadores, assim como para aqueles que já participam 
do Provoc. O preenchimento completo do documento é fundamental para a análise do perfil da(s) vaga(s) 
oferecida(s) e que as informações prestadas serão utilizadas no processo de seleção do(s) aluno(s). 
 
2. Requisitos do orientador 
 
2.1. No caso de não ser servidor da Fiocruz deve-se identificar no ato da inscrição um servidor do mesmo 
laboratório, departamento ou núcleo que se responsabilize pela co-orientação. 
 
2.2. Ter titulação mínima de Mestre e comprovada experiência em atividades de pesquisa, ensino ou em 
desenvolvimento tecnológico em diferentes áreas do conhecimento. 
 
2.3. Comprovar vínculo com a Fiocruz em tempo integral (40 horas), durante o período total de duração 
do Provoc, a partir de 1º de setembro de 2016, mínimo de 1 e máximo de 3 anos. 
 
2.4. O pesquisador visitante ou profissionais de outros vínculos poderão orientar IC-EM apresentando 
uma autorização assinada comprovando o vínculo. O formulário de autorização encontra-se disponível no 
sistema on-line. 
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2.5 O pesquisador visitante deverá, preferencialmente, indicar como co-orientador o seu orientador do 
projeto de pesquisa, desde que o mesmo possua vínculo permanente com a Fiocruz. 
 
3. Bolsas de Iniciação Científica – Pibic-EM 
 
Os alunos procedentes de escolas públicas federais e estaduais selecionados pelo Provoc terão acesso a 
bolsas Pibic-EM/CNPq/Fiocruz.  
 
Íntegra dos requisitos e condições de alunos e orientadores vide íntegra da chamada Fiocruz L e Politec L.  
 
Mais informações sobre o Programa contatar a Secretaria Executiva do Provoc: provoc@fiocruz.br 
Telefones: (21) 3865-9738 3865-9740 e 3865-9741 / FAX (21) 2560-8259 
Página eletrônica: www.epsjv.fiocruz.br | EPSJV > Iniciação Científica > Programa de Vocação 
Científica 


