CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA 2019
CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INTERNET, SAÚDE E SOCIEDADE
ADENDO
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Informamos que as inscrições para o Processo Seletivo do Curso Internet, Saúde e Sociedade
foram prorrogadas até o dia 28/12/2018. Consequentemente, todos os candidatos deverão enviar o
Formulário de Inscrição, juntamente com a documentação exigida, por correio eletrônico, para
processoseletivo@icict.fiocruz.br. O prazo máximo para envio da inscrição com documentação completa pelo
correio eletrônico é 28/12/2018. Recomenda-se evitar a inscrição e o envio da documentação no último
dia. O candidato receberá a confirmação do recebimento do e-mail no prazo de até 24 horas. A
documentação deverá ser DIGITALIZADA em formato PDF, não devendo exceder o limite de 10
megabytes. Recomenda-se que os arquivos enviados sejam identificados pelo nome do arquivo e do
candidato. Obrigatoriamente, no campo assunto, deverão constar única e exclusivamente as
seguintes palavras: Inscrição Internet, Saúde e Sociedade. INSCRIÇOES COM DOCUMENTAÇÃO
INCOMPLETA NÃO SERÃO ACEITAS.
São documentos exigidos para inscrição:


Formulário Eletrônico de Inscrição (informado acima);



Currículo disponível na Plataforma Lattes http://lattes.cnpq.br/;



Carta de Intenção, expondo brevemente a carreira formação profissional do candidato, o objetivo
em participar do curso e a relação que esta participação tem com as atividades profissionais que o
candidato desenvolve ou pretende desenvolver;



Carta de Liberação da Instituição na qual está vinculado, expressando o interesse em que o
profissional curse a Atualização Internet e Saúde e liberando-o para o comparecimento às aulas ou
Declaração de Disponibilidade, caso o candidato não possua vínculo profissional (Anexo 1 da
Chamada Pública)

As demais datas do processo seletivo serão mantidas, conforme calendário abaixo:
Etapas

Data
23 de novembro a 28 de
dezembro de 2018

Inscrições

Evento
Realização das inscrições via web

28 de dezembro de 2018

Prazo Final para o envio da documentação via correio
eletrônico processoseletivo@icict.fiocruz.br

02 a 10 de janeiro de 2019

Análise da documentação.

11 de janeiro de 2019

Divulgação do Resultado Final da Seleção.

14 a 18 de janeiro de 2019

Matrícula

Seleção
Matrícula

Início do curso: 28 de janeiro de 2019

Término do curso: 01 de fevereiro de 2019
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