
                                                                                                 
   

 

 
 

 
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ 

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde - ICICT  

 
CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA - TURMA 2014 

 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE - ICTS 
 

 
A seleção para o ano letivo de 2014 será temática e  terá como tema Repositórios Institucionais 
com foco nos quatro eixos que compõem o curso: Aces so, Organização, Comunicação e Usos e 
Aplicações da Informação Científica e Tecnológica.  
 
Periodicidade: Anual. 
 
Coordenação do Curso: Maria Cristina Soares Guimarães 

 Cícera Henrique da Silva 
    Rosane Abdala Lins de Santana 
    Rosinalva Alves de Souza 
 
1. Objetivos do Curso: 
 
1.1 Objetivos Gerais: 
  
Contribuir para o aprimoramento do desempenho das instituições integrantes do SUS e daquelas 
voltadas para a ciência e tecnologia em saúde, por meio da capacitação dos profissionais que atuam nas 
diversas atividades ligadas à produção, organização, análise e disponibilização da informação científica 
e tecnológica. 
  
 
1.2 Objetivos Específicos: 
 

• Qualificar a prática profissional promovendo a reflexão e a atualização conceitual, metodológica 
e instrumental; 

 
• Propiciar a compreensão dos contextos e conteúdos tecidos e incorporados nas tecnologias no 

campo da saúde; 
 

• Favorecer a superação de problemas gerenciais, organizacionais e operacionais; 
 

• Habilitar os profissionais que trabalham com informação científica e tecnológica a incorporarem 
as diretrizes e princípios do SUS em suas atividades profissionais. 

 
2. Perfil dos alunos em potencial: 
 
Profissionais que atuam nas áreas de produção, organização, análise e disponibilização de informação 
científica e tecnológica em saúde, e com as tecnologias a elas associadas. 
 
3. Modalidade:  
 
Especialização Lato Sensu (de acordo com a Resolução CNE 01/2007) 
 
4. Vagas: 
 
Serão oferecidas 15 vagas 
 



                                                                                                 
   

 

 
 

5. Regime e Duração: 
 
O curso terá uma carga horária total de 360 horas e será ministrado durante uma semana a cada mês, 
às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, em período integral (das 09h às 17h). Excepcionalmente, 
poderão ocorrer duas semanas de aula no mesmo mês ou em dias diferentes dos especificados. 
 
Início das aulas: 31 de março de 2014.  
 
Término das aulas e encerramento do curso: dezembro de 2014.  
 
6. Inscrição: 
 
As inscrições estarão abertas no período entre 23 de dezembro de 2013 e 20 de fevereiro de 2014, 
(até às 23h59min) pelo site da Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br), seguindo os links: inscrição > 
presencial > especialização > Icict > Informação Ci entífica e Tecnológica em Saúde – 2014/Sede . 
O candidato deverá seguir as orientações disponíveis no link e efetuar sua inscrição. Após imprimir sua 
ficha de inscrição, o candidato deverá juntar à mesma os seguintes documentos: 
 

a) Curriculum Vitae; 
 

b) Carta de Intenção , expondo as motivações para fazer o curso, as perspectivas de 
aplicações futuras dos conhecimentos adquiridos no curso e o interesse de pesquisa.  

 
c) Carta de Liberação da Instituição  a qual está vinculado, expressando o interesse em 

que o profissional curse a Especialização em Informação Científica e Tecnológica em 
Saúde – ICTS e liberando-o para o comparecimento às aulas ou Declaração de 
Disponibilidade,  caso o candidato não possua vínculo profissional ou pretenda deixar o 
vínculo atual após o início do curso (preencher o formulário que se encontra no anexo 
desta chamada pública).  

 
 
Enviar essa documentação, por Sedex, até o dia 21 de fevereiro de 2014 , ou entregar pessoalmente  
até o dia 24 de fevereiro de 2014 , às 16h30min, no seguinte endereço: 
 
Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 
Gestão Acadêmica 
Av. Brasil, 4036 sala 210 – Prédio da Expansão – Ma nguinhos – Rio de Janeiro 
CEP: 21040-361 
 
 
7.Seleção:  
 
O processo de seleção ocorrerá no período entre 06 e 27 de março de 2014  e envolve as seguintes 
etapas, as quais são obrigatórias e eliminatórias: 
 
1ª etapa - Análise de Curriculum e das cartas de intenção e liberação dos candidatos.  
* A divulgação dos selecionados acontecerá dia 12 de março de 2014.   
 
2ª etapa – Prova escrita, que constará de uma redação baseada em um tema proposto pela banca de 
seleção. Critérios de avaliação: conteúdo, competência gramatical e textual (clareza, objetividade, 
coesão e coerência). 
A prova será realizada no dia 14 de março de 2014  às 14horas , no Prédio da Expansão do Campus , 
sala 215 . O candidato deverá apresentar-se no local com 30 (trinta) minutos de antecedência, munido de 
documento de identidade original com foto.  
* Divulgação do resultado da prova e do cronograma de realização das entrevistas será 19 de março de 
2014.  
 



                                                                                                 
   

 

 
 

3ª. Etapa - Entrevista individual. Os candidatos aprovados na 2ª etapa serão convocados para entrevista 
individual, a ser realizada no período entre 21 e 24 de março de 2014 . O horário das entrevistas será 
oportunamente divulgado.  
* A divulgação do resultado final será dia 25 de março de 2013 .  
 
8. Matrícula: 
 
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período entre 26 e 28 de março de 2014 . 
São documentos exigidos nessa etapa: 
 
- Original e cópia do diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso informando a data da 
colação de grau, já realizada, em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada; 
 
- Original e cópia da Carteira de Identidade (frente e verso); 
 
- Original e cópia do CPF (frente e verso); 
 
- Fotocópia da Certidão de casamento (caso haja mudança de nome em relação ao diploma de 
graduação) e original; 
 
- Fotocópia do comprovante de residência; 
 
- Uma foto 3X4. 
 
Obs.: Não será aceita a carteira de habilitação ou outra identificação em substituição à carteira de 
Identidade e CPF, pois são necessários dados que constam apenas nesses documentos.  
 
 
 
9. Outras informações: 
 
O programa não se obriga a preencher todas as vagas. 
Não caberão recursos às decisões da Comissão de Seleção.  
Os documentos dos candidatos não selecionados estarão à disposição, na gestão acadêmica, por um 
período de 60 (sessenta) dias, a partir da divulgação do resultado final do processo de seleção. Após 
este prazo os mesmos serão inutilizados 
Casos omissos serão avaliados pela Comissão de Seleção do ICTS. 
 
 
Atenção :Durante todo o processo seletivo é importante que o candidato acompanhe as notícias no 
endereço eletrônico: www.sigals.fiocruz.br  e www.icict.fiocruz.br   
 



                                                                                                 
   

 

 
 

 
Calendário:  
 
 

 
ETAPAS 

 
DATA EVENTO 

INSCRIÇÕES 

23 de dezembro de 2013 a 20 de fevereiro 

de 2014 (até às 23h59min) 

Realização das inscrições via web,no endereço 

eletrônico:  www.sigals.fiocruz.br , seguindo os 

links: inscrição > presencial > especialização 

> Icict > Informação Científica e Tecnológica 

em Saúde – 2014/Sede. 

21 de fevereiro de 2014 Envio da documentação por Sedex 

24 de fevereiro de 2014, até às 16h30min 
Entrega da documentação na Gestão 

Acadêmica 

SELEÇÃO 

06 a 11 de março  de 2014 Análise da documentação. 

12 de março  de 2014 Divulgação da seleção – 1ª etapa 

14 de março de 201 4 Realização da prova escrita. 

19 de março de 2014 
Divulgação do resultado da prova e do 

cronograma de realização das entrevistas. 

21 a 24 de março de 201 4 Realização das entrevistas individuais. 

25 de março de 201 4 Divulgação do Resultado Final. 

MATRÍCULA 26 a 28 de março  de 2014 Matrícula. 

INICIO AULAS 31 de março  de 2014 Início das Aulas 

 
 
 
 
 
Outras Informações: 
 
Gestão Acadêmica 
Av Brasil 4036 – sala 210 – Prédio da Expansão da Fiocruz 
Manguinhos – RJ – 21040-361 
Tel/Fax: (021) 3882-9063/9033  
E-mail: gestaoacademica@icict.fiocruz.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 
   

 

 
 

 
 
 
 
Anexo 1  
 

 

 
 
 

DECLAÇÃO DE DISPONIBILIDADE  
 

Eu, ________________________________, CPF _________________, para fins de seleção 

no processo seletivo para o curso de especialização em Informação Científica e Tecnológica 

em Saúde – turma 2014, declaro que: 

 

(    ) Não possuo vínculo empregatício. 

(    ) Caso seja selecionado, pretendo deixar o meu atual vínculo empregatício.  

Neste caso, especificar o atual vínculo: ____________________________________________ 

 
 
 
 

_______________________, ____, de ___________________ de 20___. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 
 

 


