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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 
PPGICS – ICICT / FIOCRUZ 

 
CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA 2019 

CURSO DE MESTRADO 
Exclusiva para Candidatos Brasileiros 

 
ADENDO 

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
 

 Informamos que as inscrições para o Processo Seletivo PPGICS 2019 foram prorrogadas até o 
dia 04/10/2018. Consequentemente, todos os candidatos deverão enviar o Formulário de Inscrição, 

juntamente com a documentação exigida, por correio eletrônico, para gestac.ppgics@icict.fiocruz.br. O prazo 
máximo para envio da inscrição com documentação completa pelo correio eletrônico é 05/10/2018. 

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 

Mestrado PPGICS. INSCRIÇOES COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA NÃO SERÃO ACEITAS.  
 

São documentos exigidos para inscrição: 

 
 Currículo criado na Plataforma Lattes do CNPq (http://www.cnpq.br). Apenas os dados curriculares que 

constem no Lattes serão considerados pela Comissão de Seleção; 

 
 Carta de apresentação, na qual o candidato deverá: i) incluir folha de identificação, contendo o nome 

completo, a linha de pesquisa e eixo à qual deseja se vincular. ii) justificar o interesse pelo Curso de 

Mestrado em Informação e Comunicação em Saúde, articulando-o com sua trajetória acadêmica e 

profissional; correlacionando o tema proposto com a linha de pesquisa indicada e a trajetória acadêmica 
e profissional. A carta deverá conter ainda a indicação de disponibilidade de tempo para cumprimento 

das exigências do curso.  O candidato poderá incluir outras informações que julgue relevantes para a 
avaliação de sua candidatura, desde que se atenha ao tamanho mínimo de 03 laudas e máximo de 05 

laudas, com fonte corpo 12, espaço entrelinhas 1,5 (sem espaçamento duplo entre parágrafos).  

 
 Pré-Projeto (letra tipo Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5), de 05 a 08 páginas, na qual o 

candidato deverá: (a) situar o tema de interesse e o objeto de investigação, (b) justificar sua 

relevância acadêmica e social; (c) definir um objetivo geral para a pesquisa; (d) Indicar principais 
autores e conceitos a serem utilizados; (e) explicitar uma proposta metodológica preliminar; e (f) 

indicar a bibliografia utilizada.  
 

 

A documentação, abaixo descrita, deverá ser impressa e entregue em envelope lacrado e 
identificado no dia da prova de conteúdo específico. A entrega da documentação é pré-requisito 

para realização da prova. 
 

 Fotocópia da documentação comprobatória dos últimos cinco (05) anos, grampeada 

ou encadernada na ordem que constem no Currículo Lattes.  

Considera-se: 
Iniciação Científica; Monitoria; Eventos Científicos; Produção Científica (artigos,           

livros, capítulo de livros, apresentação de trabalho em congressos e outros 
documentos  

 

mailto:gestac.ppgics@icict.fiocruz.br
http://www.cnpq.br/
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desta natureza. Dos livros, basta a capa, a folha de rosto com a ficha catalográfica e 

o sumário); e Produção Técnica (serviços técnicos, desenvolvimento de aplicativo,  
desenvolvimento de material didático, desenvolvimento de produto, editoria, 

organização de evento, programa de rádio e Tv e relatório de pesquisa) 

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

 
 

ETAPAS DATA EVENTO LOCAL 

 De 13/08 a 

04/10/2018 

Realização das 

inscrições via web 
www.sigass.fiocruz.br 

Até 
05/10/2018 

 

Envio da 
documentação por 

correio eletrônico 

gestac.ppgics@icict.fiocruz.br 

09/10/2018 

Lista Final das 
Inscrições 

homologadas e não 
homologadas 

www.sigass.fiocruz.br 

e http://ppgics.icict.fiocruz.br/ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

16/10/2018 

Prova de 
Conteúdo 

Específico – 

9h às 12h  
Prova de 

Inglês – 
14h às 17h 

1ª e 2ª Etapas – 
Prova de Inglês e 

Conteúdo Específico 

Gestão Acadêmica - Prédio da Expansão do Campus 
Fiocruz 

 

19/10/2018 
Resultado da Prova 

de Inglês 
www.sigass.fiocruz.br e http://ppgics.icict.fiocruz.br/ 

22 e 
23/10/2018 

Prazo para recurso 
da Prova de Inglês 

Gestão Acadêmica – Prédio da Expansão do Campus 

Fiocruz - Sala 210 - horário: das 9h às 16h ou e-mail 

gestac.ppgics@icict.fiocruz.br 

26/10/2018 
Resultado do recurso 

da Prova de Inglês 

www.sigass.fiocruz.br 

e http://ppgics.icict.fiocruz.br/ 

21/11/2018 
Resultado da Prova 

de Conteúdo 

Específico  

www.sigass.fiocruz.br e http://ppgics.icict.fiocruz.br/ 

22 e 
23/11/2017 

Prazo para recurso 
da Prova de 

Conteúdo Específico 

Gestão Acadêmica – Prédio da Expansão do Campus 
Fiocruz - Sala 210 - horário: das 9h às 16h ou e-mail 

gestac.ppgics@icict.fiocruz.br 

29/11/2018 

Resultado do recurso 

da Prova de 

Conteúdo Específico 

www.sigass.fiocruz.br 
e http://ppgics.icict.fiocruz.br/ 
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07/12/2018 
Divulgação do resultado 

da 3ª etapa  

www.sigass.fiocruz.br 

e http://ppgics.icict.fiocruz.br/ 

10/12/2018 
Prazo para recurso da 

3ª etapa 

Gestão Acadêmica – Prédio da Expansão do Campus Fiocruz - 
Sala 210 - horário: das 9h às 16h ou e-mail 

gestac.ppgics@icict.fiocruz.br 

13/12/2018 
Resultado do recurso da 

3ª etapa 

www.sigass.fiocruz.br 

e http://ppgics.icict.fiocruz.br/ 

13 a 

18/12/2018 

4ª Etapa - 

ENTREVISTAS 

Gestão Acadêmica - Prédio da Expansão do Campus Fiocruz 

(dirigir-se à sala 210) 

21/12/2018 RESULTADO FINAL 
www.sigass.fiocruz.br e 

http://ppgics.icict.fiocruz.br/ 

 


