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CHAMADA PÚBLICA - TURMA 2017 
 

 

CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM ACESSO À INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA EM SAÚDE 
 

 

Periodicidade: Oferta Icict - Anual 

Coordenadores: Luciana Danielli de Araujo 

 

O Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict) da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) torna público, por meio desta Chamada Pública, as Normas para o processo de seleção para 

as vagas de alunos do CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM ACESSO À INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA EM SAÚDE – 2017, na modalidade semi-presencial. 

 

 

Objetivos do Curso 

 

 Treinar os profissionais da área de informação, destacando a importância do seu cotidiano e suas 

práticas, e a inserção destas na consecução de uma meta institucional maior, que é a informação 

científica e tecnológica em saúde. 

 Compreender os processos de trabalho das bibliotecas e demais departamentos/ setores da 

Fiocruz, que têm a Informação Científica e Tecnológica em Saúde como objeto de trabalho e como 

atividade-fim; 

 Compreender o potencial e utilizar as novas Tecnologias da Informação, especialmente o acesso às 

bases de dados especializadas, para o trabalho na área de Informação Científica e Tecnológica em 

Saúde. 

 
 

Perfil do Candidato 

Profissionais que atuam em bibliotecas, centros de documentação, e em atividades de apoio à pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.icict.fiocruz.br/
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Descrição do Curso 

PROGRAMA DO CURSO 

 

 TÓPICOS ESPECIAIS EM ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Competências e Habilidades: 

 Conhecer as formas de organização, preservação e disponibilização dos acervo 

bibliográficos; 

 Conhecer a Biblioteca como fonte de recursos de informação; 

 Utilizar os serviços oferecidos pelas Bibliotecas; 

 Identificar os elementos contidos nas referências e citações. 

Conteúdo Programático: 

 Ciência e suas métricas: Bibliometria, Cientometria,  Informetria e Métricas Alternativas; 

 Indicadores sociais e redes sociais em C&T; 

 História Social do conhecimento   

 Os recursos educacionais abertos no acesso à informação científica em saúde (EAD). 

 

 USO DA INFORMAÇÃO 

Competências e Habilidades: 

 Utilizar os atuais recursos de informática e de telecomunicação no trabalho em saúde e no 

próprio aprendizado; 

 Identificar o uso potencial da informática na saúde; 

 Utilizar aplicativos básicos em sua área de trabalho; e 

 Utilizar as novas tecnologias na busca e troca de informações, visando o gerenciamento de 

sua própria educação continuada. 

Conteúdo Programático: 

 Busca de Informação na Internet;  

 Normalização bibliográfica e gerenciadores de referências; 

 Funcionalidades Web 2.0. 

 

  ACESSO ÀS FONTES DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE ATRAVÉS DA WEB 

Competências e Habilidades: 

 Identificar e utilizar as fontes especializadas na área das Ciências da Saúde;  

 Elaborar busca bibliográfica na Web. 

Conteúdo Programático: 

 Estudos de revisão de literatura: conceitos e passos para sua realização; 

http://www.icict.fiocruz.br/
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 A Arte de Pesquisar: estratégias de busca e fontes de informação (BIREME, Portal Capes, 

etc.); 

 Acesso Aberto; 

 Repositórios Institucionais e Temáticos; 

 Usabilidade na Web; 

 Acessibilidade Web. 

 

Vagas 

Serão oferecidas 20 vagas. 

 

Caso sejam selecionados candidatos como suplentes, desde já, têm ciência de que somente serão 

convocados de acordo com a respectiva ordem de classificação e diante da vacância dentre os candidatos 

titulares. 

 

Regime e Duração 

O curso, com carga horária total de 72 horas, será ministrado às segundas-feiras, das 9h às 17h. 

 

Local da Realização do Curso: Sala 212 do Prédio da Expansão da Fiocruz.  

 

Início: 14 de agosto de 2017 (2ª feira)   

Término: 09 de outubro de 2017 (2ª feira) 

 

 

Inscrição 

Antes de efetuar o pedido de inscrição e a entrega da documentação, o candidato deverá 

necessariamente conhecer todas as regras contidas nesta Chamada Pública e se certificar de 

efetivamente preenche todos os requisitos exigidos. 

 

As inscrições estarão abertas no período entre 13 de junho a 13 de julho de 2017 (até às 23h59m) 

pelo site da Plataforma SIGA (www.sigaeps.fiocruz.br), seguindo os links: Inscrição > Unidade – 

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde - Icict  > 

Qualificação em Acesso à Informação Científica e Tecnológica em Saúde - 2017. O candidato 

interessado deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível na Plataforma SIGAEPS, o 

qual deverá ser impresso, assinado e entregue pessoalmente na Gestão Acadêmica do Icict, até o dia 14 

de julho de 2017, juntamente com a documentação listada abaixo:  

  

http://www.icict.fiocruz.br/
http://www.sigaeps.fiocruz.br/
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 Formulário Eletrônico de Inscrição (informado acima); 

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

 Carta de Liberação da Instituição na qual está vinculado, expressando o interesse em que o 

profissional curse a Qualificação em Acesso à Informação Científica e Tecnológica em Saúde - 2017 

e liberando-o para o comparecimento às aulas ou Declaração de Disponibilidade, caso o 

candidato não possua vínculo profissional (Anexo 1) 

 

NOTA: 

1. Todos os campos do formulário eletrônico de inscrição são de preenchimento obrigatório. 

 

2. O Icict/Fiocruz não se responsabilizará por inscrição via internet não recebidas por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linhas de comunicação, 

bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados. 
 

3. O candidato, ao enviar a documentação requerida, responsabilizar-se-á pela veracidade de todas as 

informações postadas. 
 

4. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação das inscrições homologadas 
e não-homologadas. Entende-se por inscrição homologada aquela que, após analisada, está em 

conformidade com os documentos exigidos nesta Chamada Pública. 
 

5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de comunicados referentes a 

este processo seletivo no site da Plataforma SIGAEPS (www.sigaeps.fiocruz.br) link Inscrição. 
 

6. Somente será possível imprimir o Formulário Eletrônico de Inscrição até o último dia de inscrição. O 
Sistema fecha à 23:59 do dia 13/07/2017, após esse horário não é mais possível imprimir o mesmo.  

 

7. Para que sua inscrição seja homologada é necessário que a entrega na Gestão Acadêmica do Icict 
de toda a documentação exigida seja até o dia 14/07/2017. Inscrições com documentação 

incompleta ou entregue após o dia 14/07/2017 não serão aceitas. Será disponibilizada no SIGA (link 
inscrição) a relação com os nomes dos candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não serão 

fornecidas informações por telefone. 

 
8. Não serão aceitas inscrições fora do período e horários estabelecidos, quaisquer que sejam as razões 

alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado. 
 

9. As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 

 

Seleção 

O processo de seleção ocorrerá no período entre 17 a 31 de julho de 2017 e dela constará de análise do 

Currículo Lattes e da carta de liberação e pela heterogeneidade da composição da turma pela área de 

atuação.  

 

 

 

 

http://www.icict.fiocruz.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://www.sigaeps.fiocruz.br/
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Resultado Final da Seleção: 

 

O resultado será divulgado dia 01 de agosto de 2017, divulgado na Plataforma SIGA 

(www.sigaeps.fiocruz.br) e no site do Icict (www.icict.fiocruz.br) a partir das 14horas. Não serão fornecidas 

informações por telefone. 

 

Recurso:  

Os candidatos que desejarem entrar com recurso deverão fazê-lo nos dias 02 e 03 de agosto pelo e-mail 

gestaoacademica@icict.fiocruz.br. O formulário específico para este procedimento está disponível ao final 

desta Chamada (Anexo 2). 

Não serão aceitos recursos via postal, via fax ou qualquer outro e-mail que não seja a disponibilizado para 

esse fim, ou ainda, fora do prazo. 

A resposta aos recursos será publicada na Plataforma SIGA (www.sigaeps.fiocruz.br).  

Em nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da decisão tomada pela Comissão de Seleção 

em relação ao recurso. 

 

Observação: 

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. 

 

Matrícula 

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período entre 07 a 09 de agosto de 2017, 

mediante a entrega na Gestão Acadêmica do Icict de todos os documentos exigidos, listados abaixo.  

 

 Original e fotocópia legível do certificado de escolaridade* (frente e verso) devidamente carimbado e 

assinado;  

 Original e fotocópia legível da Carteira de Identidade em que conste o campo naturalidade (frente e 

verso). 

 Original e fotocópia legível do CPF (frente e verso), caso não conste na Identidade;  

 02 fotos 3x4 recente. (Não será aceita foto digitalizada) 

 Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao certificado 

de escolaridade. 

*Escolaridade mínima exigida: ensino médio 

 

 

http://www.icict.fiocruz.br/
http://www.sigaeps.fiocruz.br/
http://www.icict.fiocruz.br/
mailto:gestaoacademica@icict.fiocruz.br
http://www.sigaeps.fiocruz.br/
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Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca e todas serão conferidas pela 

Gestão Acadêmica. 

 

Bolsas de Estudo e Hospedagem: 

O Icict não oferece bolsas de estudo. 

A Fiocruz não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou países. 

 

Normas Gerais: 

 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento do formulário 

eletrônico de inscrição ou por prestação de declaração falsa; 

 A inscrição neste Curso expressa a concordância do candidato com os termos da presente 

Chamada Pública; 

 O curso não se obriga a preencher todas as vagas; 

 Casos omissos serão avaliados pela Coordenação do curso; 

 O Icict/Fiocruz se reserva no direito de corrigir eventuais erros materiais neste instrumento 

podendo ainda efetuar alterações nesta Chamada Pública. 

 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO NO ANO DE 2017 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Etapas Data Evento 

Inscrições 

13 de junho a 13 de julho Realização das inscrições via web  

14 de julho Entrega da documentação na Gestão acadêmica. 

Seleção 

17 a 31 de julho Análise da documentação. 

01 de agosto Divulgação do Resultado Final nos sites. 

Matrícula 07 a 09 de agosto Matrícula 

Início do curso: 14 de agosto de 2017 Término do curso: 09 de outubro de 2017 

http://www.icict.fiocruz.br/
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Endereço para entrega/postagem da documentação/Outras informações: 

Fundação Oswaldo Cruz 

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 
Gestão Acadêmica do Icict – “Inscrição no Curso de Atualização em Internet, Saúde e Sociedade - 2017” 

Av. Brasil 4036, sala 210 – Prédio da Expansão do Campus – Manguinhos – Rio de Janeiro  
CEP: 21040-361 

Tel.: (21) 3882.9063 
E-mail: gestaoacademica@icict.fiocruz.br 

Horário de atendimento ao público: 9h às 16h 

Homepage: http://www.icict.fiocruz.br 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icict.fiocruz.br/
mailto:gestaoacademica@icict.fiocruz.br
http://www.icict.fiocruz.br/
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Anexo I 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 
 

Eu, ________________________________, CPF _________________, para fins de seleção no 

processo seletivo para o curso de Qualificação em Acesso à Informação Científica e 

Tecnológica em Saúde, declaro que: 

(    ) Não possuo vínculo empregatício. 

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

Neste caso, especificar o atual vínculo: _______________________________________ 

 
 

_______________________, ____, de ___________________ de 2017. 
 
 

 
 

_______________________________ 
Assinatura do candidato 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.icict.fiocruz.br/
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Anexo II 

 
 

Processo Seletivo 2017 
 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 
 

Nome do candidato:  __________________________________________________________________ 

Número de inscrição: __________________________________________________________________ 

Curso:  QUALIFICAÇÃO EM ACESSO À INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE  

 
JUSTIFICATIVA:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Rio de Janeiro, ___/___/_____.                                   ______________________________________ 
                                                                                                                Assinatura do candidato 

http://www.icict.fiocruz.br/

