
 
 

 
DIVULGAÇÃO PRÉVIA DO 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO 

Turma 2016 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 
 

Público-alvo: Professores graduados que atuam na Educação Profissional em Saúde e demais portadores 

de diploma de nível superior de graduação, interessados em aprofundar conhecimentos neste campo.  

 
INSCRIÇÃO 

 
2ª quinzena de outubro de 2015 
 
DOCUMENTAÇÃO 
 
1º Etapa: 
 
a) Formulário eletrônico disponível na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br); 
  
b) 02 (duas) fotos 3x4, recentes; 

 
c) Cópias da Carteira de Identidade, do CPF e do Comprovante de Residência; 

 
d) Cópia frente e verso do Diploma de conclusão de curso de graduação; 

 
d.1) candidatos que não tiverem concluído o curso de graduação poderão se inscrever desde que 

apresentem declaração, firmada pelo órgão competente da instituição de origem, de matrícula no último 
período do curso, indicando a data prevista para a respectiva conclusão e colação de grau, a qual deverá 
ser anterior ao período de matrícula previsto para os candidatos aprovados e selecionados neste processo;  
 

d.2) candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de Ensino Superior 
poderão se inscrever, desde que apresentem declaração de conclusão do curso, firmada pelo órgão 
competente da instituição de origem; 

 
d.3) candidatos brasileiros portadores de diploma obtido no exterior deverão apresentar cópia, frente 

e verso, do título autenticado por autoridade consular brasileira no país de origem do título, acompanhado 
do respectivo histórico escolar, ambos traduzidos por tradutor público juramentado no Brasil; 
 
e) Cópia do Histórico Escolar completo do curso superior expedido pelo órgão competente na instituição de 
origem; 
 
2º Etapa: 
 
f) Curriculum vitae no formato Lattes disponível na Plataforma Lattes do CNPq (http://www.cnpq.br) 
atualizado; 

 
g) Projeto de Pesquisa, constando de resumo, objetivos, justificativa, metodologia e referências 

bibliográficas, com o tamanho entre 5 e 20 páginas, em letra Arial 12, espaço entre linhas 1,5.  
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