
 

 

 

Prédio da Expansão do Campus - Avenida Brasil 4036 – Sala 405 - Manguinhos 
Rio de Janeiro - CEP 21040-361 | Contatos: (55xx21) 3882 9033 / 9063 / 9037 

Site: www.icict.fiocruz.br  E.mail: gestaoacademica@icict.fiocruz.br 
1 

CHAMADA PÚBLICA - TURMA 2021 
 

 

Curso de Atualização em 

 Gestão de Dados de Pesquisa: principais conceitos e práticas 

 

Periodicidade: Anual 

Coordenadoras: Viviane Veiga 

    Patrícia Henning 

 

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

Oswaldo Cruz (Fiocruz) torna pública, por meio desta Chamada Pública, as normas para o 

processo de seleção para as vagas de alunos do CURSO DE GESTÃO DE DADOS DE 

PESQUISA:PRINCIPAIS CONCEITOS E PRÁTICAS – 2021, na modalidade Presencial 

utilizando de meios tecnológicos disponíveis em virtude das incertezas da pandemia decorrente 

do novo coronavírus (COVID-19), bem como as determinações das autoridades competentes no 

que tange as políticas de isolamento social. 

Este curso integra o Programa de competências da Rede de Bibliotecas Fiocruz e faz parte das 

ações do GO TRAIN Brasil e do GO FAIR Brasil Saúde. O curso é uma parceria do Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde /Icict/Fiocruz, PPGB/UNIRIO e 

FEEMCS/Universidade de Twente, expressadas na Rede GO FAIR Brasil Saúde, e com o 

LabINOVA – Laboratório de Ciência Aberta e Dados de Pesquisa para apoio à Inovação, 

financiado pela FAPERJ. 

 

Objetivo do Curso 

O objetivo geral do curso é formar competências para a gestão de dados de pesquisa em saúde 
no âmbito das unidades de informação brasileiras. 
 

Perfil do Candidato 

Formação de nível superior no campo da Biblioteconomia e afins. Terão prioridade os 
bibliotecários da Fiocruz e da UNIRIO. Alunos de Pós-Graduação em Biblioteconomia e afins. 
 

Descrição do Curso 

O processo de produção e comunicação da ciência tem sofrido diversas mudanças que impactam 
diretamente em todo o processo de disseminação da informação. Estas mudanças têm impactado 
o modo como as bibliotecas atuam no processo de coleta, seleção, processamento e 
disseminação do conhecimento.  O movimento em prol ao acesso aberto à produção científica 
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trouxe novas formas de disponibilização da produção científica e o movimento de gestão, 
compartilhamento e abertura de dados de pesquisa apresenta imensos desafios para as 
bibliotecas no Brasil e no mundo. A gestão de dados de pesquisa é considerada essencial para 
condução da pesquisa científica no século XXI sendo os dados brutos o principal insumo 
informacional para o desenvolvimento de novas pesquisas. As bibliotecas enquanto unidades de 
informação de apoio ao desenvolvimento de atividades de pesquisa cumprem o papel de dar 
assistência aos pesquisadores no processo de gestão e curadoria de dados. Para isso, uma 
gestão alinhada aos princípios FAIR um acrônimo para Findable, Accessible, Interoperable e 
Reusable se faz fundamental e vem tomando maior notoriedade, desde 2017, quando a 
Comissão Europeia, no programa H2020, passou a exigir um Plano de Gestão de Dados FAIR. 
Considerando, que tais princípios têm o intuito de apoiar o grau máximo de reuso dos dados, 
sendo considerados os elementos norteadores para uma boa gestão de dados, esta proposta de 
curso propõe a compreensão de conceitos básicos e ferramentas práticas da ciência aberta com 
foco no Acesso Aberto à produção científica e na gestão de dados de pesquisa. A proposta está 
organizada em 6 Módulos. Módulo 1: Comunicação Científica; Módulo 2: Ciência Aberta; Módulo 
3: Dados de pesquisa; Módulo 4: Princípios FAIR; Módulo 5 Plano de Gestão de Dados (PDG) 
FAIR; e Módulo 6: Repositórios de dados. 
 
 
Vagas 

Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas. 
Caso sejam selecionados candidatos 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 30 horas, será ministrado pela Plataforma Zoom 
semanalmente às segundas e sextas-feiras, das 13:30h às 16:30h.  
 

Início: 02 de agosto de 2021  

Término: 03 de setembro de 2021 

 

Inscrição 

Antes de efetuar o pedido de inscrição e o envio da documentação, o candidato 

deverá necessariamente conhecer todas as regras contidas nesta Chamada Pública e 

se certificar de efetivamente preencher todos os requisitos exigidos. 

 

As inscrições estarão abertas no período entre 14 de junho a 28 de junho de 2021 (até às 

23h59m) pelo site da Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br), seguindo os links: Inscrição > 

Icict> Presencial> Atualização > Gestão de Dados de Pesquisa: principais conceitos e 

práticas 2021. O Formulário de Inscrição deverá ser impresso, assinado, digitalizado e 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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encaminhado via correio eletrônico (email), para processoseletivo@icict.fiocruz.br, até o dia 29 

de junho de 2021, juntamente com a documentação (Em Formato PDF) listada abaixo. O 

campo “assunto” do e-mail deverá ser preenchido obrigatoriamente com as seguintes palavras: 

“Gestão de Dados de Pesquisa 2021”. 

  
 Formulário Eletrônico de Inscrição (informado acima); 

 Currículo Vitae  

 Carta de Intenção informando os motivos pelos quais deseja realizar o Curso. 

 

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. 
 

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 SIGALS (www.sigals.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 28/06/2021, e após esse horário não será mais 
possível imprimir o mesmo.  

 
7. Para que sua inscrição seja homologada é necessário que o envio via correio eletrônico 

(email) de toda a documentação exigida seja até o dia 29/06/2021. Inscrições com 
documentação incompleta ou enviada após o dia 29/06/2021 não serão aceitas. 
Será disponibilizada no SIGALS (link inscrição) a relação com os números de inscrição 
dos candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não será fornecida informação 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. 
 
 

 

mailto:processoseletivo@icict.fiocruz.br
http://www.sigals.fiocruz.br/
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Seleção 

O processo de seleção será realizado de 05 a 12 de julho de 2021 e dele constará de análise 

do Currículo e da carta de intenção, visando a adequação e a importância do curso para as 

atividades profissionais do candidato.  

A seleção será feita através da documentação enviada seguindo os critérios e pesos: 

 Currículo (peso 2) – A avaliação não estará associada a títulos e sim na importância e 

pertinência do curso para as tarefas/estudos desenvolvidos pelo candidato em sua trajetória 

profissional e sua atuação nas instituições com prioridade de vagas nesta turma; 

 Carta de intenção (peso 3) – Será avaliada a aplicação do conteúdo do curso na atuação 

profissional ou acadêmica do candidato, conforme roteiro disponível (Anexo I) 

 

Resultado Final da Seleção: 

 
O resultado será divulgado dia 13 de julho de 2021, divulgado na Plataforma SIGALS 

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

fornecidas informações por telefone. 

 

O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação. Em caso de classificação 

idêntica por dois ou mais candidatos o desempate considerará: 

A- Maior nota na Carta de Intenção 

B- Maior nota no Currículo 

C- Maior Idade 

 

Recurso:  

Os candidatos que desejarem entrar com recurso deverão fazê-lo nos dias 14 e 15 de julho de 

2021 pelo e-mail gestaoacademica@icict.fiocruz.br. O formulário específico para este 

procedimento está disponível ao final desta Chamada (Anexo II). 

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

disponibilizado para esse fim, ou ainda, fora do prazo. 

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

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

de Seleção em relação ao recurso. 

 

 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.icict.fiocruz.br/
mailto:gestaoacademica@icict.fiocruz.br
http://www.sigals.fiocruz.br/
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Matrícula 

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período entre 20 a 23 de julho de 

2021, mediante envio para o e-mail gestaoacademica@icict.fiocruz.br, colocando no assunto 

“Matrícula Gestão de Dados de Pesquisa 2021” de todos os documentos exigidos, listados 

abaixo.  

  

 Cópia em PDF Legível do Diploma de Graduação (frente e verso na mesma folha). Os 

candidatos que ainda não possuem Diploma de Graduação deverão apresentar declaração 

de conclusão de curso, informando data da colação de grau, já realizada, em papel 

timbrado, devidamente carimbada e assinada. A data desta declaração não poderá 

ultrapassar o período de 02 anos anteriores à data de divulgação do presente documento. 

Neste caso, será necessária a apresentação de declaração em que também constem a 

Portaria de Reconhecimento do Curso e a data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

      No caso do candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar cópia 

autenticada de seu diploma devidamente revalidado no Brasil; 

 Cópia em PDF Legível da Carteira de Identidade em que conste o campo 

naturalidade (frente e verso); 

 Cópia em PDF do CPF (frente e verso), caso não conste na Identidade;  

 Uma foto 3x4 recente digitalizada (Só aceitaremos no tamanho 3X4); 

 Cópia em PDF Legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em 

relação ao diploma de graduação. 

 A veracidade dos documentos enviados, de acordo com a Lei nº 13.726, de 06 

de outubro de 2018, art IV § 2º, será comprovada mediante declaração escrita 

e assinada pelo candidato. (Anexo III). 

 

Titulação: 

O Icict outorgará Certificado de Curso de Atualização, aos alunos que cumprirem os requisitos do 

Regulamento dos Cursos de Curta Duração do Instituto. 

O Certificado de Conclusão do Curso somente será emitido aos alunos concluintes após a 

apresentação pelo interessado do Diploma de Graduação devidamente reconhecido pelo MEC. 

 

 

 

mailto:gestaoacademica@icict.fiocruz.br
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas Data Evento 

Inscrições 

14/06/2021 a 28/06/2021  Realização das inscrições via web  

29/06/2021 
Prazo final para o envio da documentação via Correio 

Eletrônico processoseletivo@icict.fiocruz.br 

Seleção 

05 a 12/07/2021 Análise da documentação 

13/07/2021 
Divulgação do Resultado Final Plataforma SIGALS e site 

do Icict 

Recurso 

14 e 15/07/2021 Pelo e-mail gestaoacademica@icict.fiocruz.br 

19/07/2021 Resultado do Recurso Plataforma SIGALS 

Matrícula 20 a 23/07/2021 Matrícula 

Início do curso: 02 de agosto de 2021 Término do curso: 03 de setembro de 2021 

mailto:processoseletivo@icict.fiocruz.br
mailto:gestaoacademica@icict.fiocruz.br
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Anexo I 
 

 
 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DA CARTA DE INTENÇÃO 
 

 

 
 Resumo das atividades que desempenha na função? Ou projeto de pesquisa de Pós-Graduação. 

(10 linhas) 
 

 Como o Curso de Atualização em Gestão de Dados de Pesquisa: principais conceitos e 

práticas vai ajudar no seu trabalho/pesquisa? (10 linhas)  
 

 O que espera ao final do curso? (10 linhas) 
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Anexo II 

Processo Seletivo 2021 
 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 

Número de inscrição: __________________________________________________________________ 

Curso: CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA: PRINCIPAIS 

CONCEITOS E PRÁTICAS 

 
JUSTIFICATIVA:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Rio de Janeiro, ___/___/_____.                                    
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Anexo III 

Processo Seletivo 2021 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 
 

(Lembrando que esta declaração deve ser feita de forma manuscrita) 
 

Eu (Nome do Declarante), nacionalidade (xxxxxxx), (estado civil), nascido(a)  

em (XX/XX/XXXX) inscrito(a) no CPF sob o nº (XXX.XXX.XXX-XX) e RG nº 

(XXXXXX-X / Órgão Expedidor), expedida em (XX/XX/XXXX) declaro que as 

informações e os documentos em papel digitalizados apresentados para fins de 

matricula no Curso de Atualização em Gestão de Dados de Pesquisa: principais 

conceitos e práticas , no Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica em Saúde / FIOCRUZ SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS 

RESPECTIVOS ORIGINAIS. 

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

(Cidade), (dia) de (mês) de 2021 

 

 

  
  

Assinatura do Candidato 

 


