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 CHAMADA PÚBLICA - TURMA 2022 
 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA EM SAÚDE 
 

 

Periodicidade: Oferta Icict - Anual 

Coordenação do Curso: Rosane Abdala Lins 

                                   Rosinalva Alves de Souza 

 

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 ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA EM SAÚDE – 2022, na modalidade presencial, não excluindo a utilização de meios 

tecnológicos disponíveis em virtude das incertezas da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-

19). 

 

Objetivos do Curso 

Geral:  

Contribuir para o aprimoramento do desempenho das instituições integrantes do Sistema Único de Saúde 

(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 (ICT). 

 

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. 
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Perfil do Candidato 

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. 

 

Descrição do Curso 

O curso está estruturado em Módulos, que cobrem quatro Eixos Temáticos: 

 

1. Políticas e Acesso à ICTS: traça o marco conceitual e político da informação cientifica e tecnológica 

no campo da saúde - ICTS, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. A ICTS como 

estratégia transversal para o enfrentamento de diferentes desafios da saúde: a importância do olhar 

metodológico e a organicidade com as tecnologias de informação e comunicação - TICs.   

2. Organização da ICTS: traça o marco teórico da ICT a partir da constituição dos sistemas de 

recuperação de informação, juntamente à discussão de seus atributos, tipologias, linguagens, 

princípios e espaços de organização e disponibilização. Informação como subsídio para gestão em 

saúde e informação para desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação em saúde. 

3. Comunicação na ciência e saúde: discute o processo de comunicação da ICT no mundo acadêmico 

e a comunicação da ciência com a sociedade; comunicação e equidade em saúde; a comunicação em 

saúde no âmbito do SUS; as mídias e as tecnologias; os públicos e as mensagens. 

4. Usos e Aplicações da ICTS: parte do Complexo Econômico e Industrial da Saúde – CEIS e sua 

proposta sistêmica para mapear o campo potencial de usos e aplicações da ICT para inovação em 

saúde, discutindo metodologias de prospecção e estudos de futuro no campo da saúde.  

 

Para fins didáticos os eixos acima descritos estão organizados em módulos que são compostos por 

disciplina. 

 

MÓDULO I – com 135 horas/aula, cobre o Eixo Temático de Políticas e Acesso à Informação e contempla 

quatro disciplinas: Saúde, C&T e Sociedade; Política de ICT em Saúde; A Arte do Pensar e o Desafio do 

Conhecimento, e Fundamentos das Tecnologias de Informação e Comunicação no campo da saúde. 

 

MÓDULO II – com 105 horas/aula, cobre o Eixo Temático Organização da ICT e contempla três 

disciplinas: Fundamento da ICT no Campo da Saúde; Organização e Gestão da ICT em Saúde; Sistemas de 

Informação em Saúde e Sistemas de Recuperação de Informação no Campo da Saúde.  

 

MÓDULO III – com 60 horas/aula, cobre o Eixo Temático Comunicação em Saúde, com duas disciplinas: 

Cenários, Políticas e Estratégias de Comunicação, e Comunicação e Imagem em Saúde.  
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MÓDULO IV – com 60h/aula, cobre o eixo Uso da ICT, dividido em duas disciplinas: Usos e Aplicações da 

ICT em Saúde e Métodos de Pesquisa.  

 

Oficinas – com 30h/aula, cobre dois temas transversais e fundamentais: Ética em Pesquisa e Fontes e 

busca de dados científicos. 

 

Seminário Final: é o Seminário de Conclusão de Curso dedicado à apresentação dos projetos finais.  

 

Os Módulos são sequenciais e guardam continuidade temática.  

Cada Módulo conta com Coordenação que responde pela organização, cobertura temática, condução das 

atividades e avaliação de desempenho.  

 

Vagas 

Serão oferecidas 15 vagas.  

Das vagas ofertadas em 2022, 20% (vinte por cento) serão providas para candidatos que se 

autodeclararem negros (pretos e pardos), 3% (três por cento) para candidatos que se autodeclararem 

indígenas e 7% (sete por cento) para candidatos que se declararem Pessoa com Deficiência, ou seja, 03 

(três) vagas para candidatos que se autodeclararem negros (pretos e pardos), 01 (uma) vaga para 

candidatos que se autodeclararem  indígenas e 01 (uma) vaga para candidatos que se declararem Pessoa 

com Deficiência. As demais vagas serão de livre concorrência. 

Em conformidade com a Portaria 36/2021 - PR, de 11 de janeiro de 2021 da Presidência da 

Fiocruz, que dispõe sobre a indução de Ações Afirmativas na Pós-Graduação Lato Sensu, os candidatos 

que optarem pelas vagas destinadas às ações afirmativas (pessoas com deficiência, negros e pardos- 

ou indígenas) deverão preencher o formulário próprio (Anexos II e III). 

Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no Artigo 

4º do Decreto Federal nº3.298/99 e suas alterações, e a Súmula 377 do Superior Tribunal de 

Justiça – STJ.  

Para concorrer a uma vaga reservada à Pessoa com Deficiência, o candidato deverá, no ato da inscrição, 

apresentar toda a documentação necessária ao processo seletivo e também: a) declarar-se Pessoa com 

Deficiência, preenchendo o formulário próprio (Anexo II); b) apresentar cópia simples do CPF e o Laudo 

Médico (original ou cópia autenticada), emitido nos últimos 03 (três) meses, por médico especialista na 

deficiência apresentada, atestando a espécie e o grau, ou nível da deficiência, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de doenças (CID-10). 

O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos) ou 

indígenas deverá, no ato da inscrição, apresentar toda a documentação necessária ao processo seletivo e 

se autodeclarar preto, pardo ou indígena, conforme o quesito “cor ou raça” utilizado pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, preenchendo o formulário próprio (Anexo III). 
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As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, devendo este responder por 

qualquer falsidade. Se for constatada falsidade na declaração, o candidato será eliminado do processo 

seletivo, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

Os candidatos que se declararem como Pessoa com Deficiência e os autodeclarados negros (pretos e 

pardos) ou indígenas concorrerão em igualdade de condições com demais candidatos no que se refere à 

avaliação, aos critérios de aprovação e às notas mínimas exigidas. 

Os candidatos que não atingirem as notas mínimas em cada etapa do processo seletivo serão eliminados. 

O critério de reserva de vagas será aplicado somente para fins da classificação e preenchimento de vagas 

ao final. 

Os cotistas (negros, indígenas e pessoas com deficiência) concorrerão concomitantemente às vagas 

reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo 

seletivo. 

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 terá uma carga horária total de 405 h, que serão ministradas todas às terças e quartas-feiras (das 

09h às 12:00h) . As aulas de Metodologia da Pesquisa e as Oficinas serão realizadas às sextas-feiras, das 9 

às 12h. Excepcionalmente, poderão ocorrer aulas em dias diferentes dos específicos.  

O curso se dará de forma tradicional, não excluindo a utilização de meios tecnológicos disponíveis em 

virtude das incertezas da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19). 

 

Início: 18 de abril de 2022  

Término: dezembro de 2021  

 

Inscrição 

As inscrições estarão abertas no período entre 17 de janeiro a 03 de março de 2022 (até às 23h59m) 

pelo site da Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br), seguindo os links: Inscrição > Presencial > 

Especialização >Icict> Informação Científica e Tecnológica em Saúde - 2022/Sede. O 

Formulário de Inscrição deverá ser impresso, assinado, digitalizado e encaminhado via correio eletrônico, 

juntamente com a documentação exigida na inscrição (formato PDF), para 

processoseletivo@icict.fiocruz.br, até o dia 04 de março de 2022, juntamente com a documentação 

listada abaixo. Obrigatoriamente, no campo assunto deverão constar única e exclusivamente as seguintes 

palavras: “Inscrição ICTS 2022”. 

  

 Formulário Eletrônico de Inscrição (informado acima); 

http://www.sigals.fiocruz.br/
mailto:processoseletivo@icict.fiocruz.br
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 Currículo Vitae; 

 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;  

 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 (Anexo I). 

 

Disposições Específicas:  

1. 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. 

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

3. 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. 

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

informações postadas. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Somente será possível imprimir o Formulário Eletrônico de Inscrição até o último dia de inscrição. O 

Sistema fecha à 23:59 do dia 03/03/2022, após esse horário não é mais possível imprimir o mesmo.  

8. Para que a inscrição seja homologada é necessário que o envio via Correio Eletrônico de toda a 

documentação exigida seja até o dia 04/03/2022. Inscrições com documentação incompleta ou 

enviada após o dia 04/03/2022 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. 

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

alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado. 

 

Seleção 

Será realizada de 07 de março a 06 de abril de 2022 e dela constarão as seguintes etapas, obrigatórias 

e eliminatórias:  

 
 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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1ª etapa – Análise da Carta de Intenção e Currículo Vitae  
 

Na carta de intenção será considerada a apresentação da trajetória acadêmica e da proposta de 

pesquisa; a aderência da proposta do Curso; a qualidade da redação, no que diz respeito ao domínio da 

norma culta da língua e à coesão e coerência textuais; e a capacidade argumentativa para relacionar fatos, 

estudos, problemas e fenômenos a fim de embasar a candidatura. 

Na análise do Currículo Vitae considerará os aspectos acadêmicos e a experiência profissional dos 

candidatos (incluindo estágios). 

A nota mínima para aprovação nesta etapa é de 7.0 (sete) pontos para cada item. 

 

 

Resultado da 1ª Etapa 
 
O resultado será divulgado dia 16 de março de 2022, divulgado na Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br) 

e no site do ICICT (www.icict.fiocruz.br) a partir das 14horas. Não serão fornecidas informações por 

telefone. 

 
Recurso relativo à 1ª Etapa 

Os candidatos que desejarem entrar com recurso ao resultado da primeira etapa deverão fazê-lo nos dias 

17 e 18/03/2022 pelo e-mail gestaoacademica@icict.fiocruz.br em Formulário padrão que será 

disponibilizado na Plataforma Siga. Os candidatos deverão aguardar a confirmação do recebimento do e-

mail no período de 24 horas.  

A resposta aos recursos será publicada no site da Plataforma Siga (www.sigass.fiocruz.br >Link Inscrição). 

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

para esse fim, ou ainda fora do prazo. 

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

em relação ao recurso. 

 
2ª etapa – Entrevista  
  
Os candidatos aprovados na 1ª etapa serão convocados para entrevista individual, a ser realizada no 

período de 24 a 28 de março de 2022 pela Plataforma Zoom.  

A entrevista versará sobre a Carta de Intenção, Currículo, além de outras questões que a Comissão de 

Seleção julgue pertinentes.   

O candidato deverá estar disponível para entrevista no link informado posteriormente, no dia e horário da 

entrevista, conforme divulgação prévia.   

O candidato é responsável por garantir banda de internet com velocidade compatível para transmissão de 

som e imagem em tempo real, assim como ambiente propício à realização da entrevista. A Coordenação do 

Curso não se responsabilizará por problemas na conexão por parte do candidato.  

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.icict.fiocruz.br/
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Serão atribuídos valores de 0 (zero) a 10 (dez). A nota mínima para aprovação nesta etapa é de 7.0 
(sete) pontos. 
 

Resultado da 2ª Etapa 
 
O resultado será divulgado dia 30 de março de 2022, divulgado na Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br) 

e no site do ICICT (www.icict.fiocruz.br) a partir das 14horas. Não serão fornecidas informações por 

telefone. 

 
Recurso relativo à 2ª Etapa 

Os candidatos que desejarem entrar com recurso ao resultado da primeira etapa deverão fazê-lo nos dias 

31/03 e 01/04/2022 pelo e-mail gestaoacademica@icict.fiocruz.br em Formulário padrão que será 

disponibilizado na Plataforma Siga. Os candidatos deverão aguardar a confirmação do recebimento do e-

mail no período de 24 horas.  

A resposta aos recursos será publicada no site da Plataforma Siga (www.sigass.fiocruz.br >Link Inscrição). 

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

para esse fim, ou ainda fora do prazo. 

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

em relação ao recurso. 

 
Resultado Final da Seleção 
 

O resultado será divulgado dia 06 de abril de 2022, divulgado na Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br) e 

no site do ICICT (www.icict.fiocruz.br) a partir das 14horas. Não serão fornecidas informações por 

telefone. 

Não caberá qualquer tipo de recurso após a divulgação do resultado final. 

 

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 Entrevista 

B- Maior nota no Currículo Vitae e Carta de Intenção 

 

Matrícula 

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período entre 07 a 11 de abril de 2022, 

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

 

 Fotocópia e original 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 

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

 O aluno que ainda não tiver realizado a colação de grau no período previsto para matrícula, 

divulgado na Chamada do Curso, poderá realizar uma matrícula provisória mediante uma declaração 

da Instituição que indique a finalização dos créditos, a entrega do trabalho de Conclusão de Curso e 

a data prevista para a colação de grau. 

 Fotocópia e original legível da Carteira de Identidade em que conste o campo naturalidade (frente e 

verso); 

 Fotocópia e original legível do CPF (frente e verso), caso não conste na Identidade; 

 Duas fotos 3x4 recente; 

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

graduação. 

 

Disposições Específicas: 

 

1. Candidatos que residam fora do Município do Rio de Janeiro deverão enviar sua 

documentação de matrícula por SEDEX. Os documentos enviados por SEDEX, de acordo 

com a Lei nº 13.726, de 06 de outubro de 2018, art IV § 2º, a veracidade dos 

documentos será comprovada mediante declaração escrita e assinada pelo candidato. 

O modelo está em anexo à esta chamada pública. 

2. As fotocópias devem ser em papel A4 na cor branca e todas serão conferidas pela Secretaria 

Acadêmica. 

 

Titulação 

O Icict outorgará Certificado de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização, aos alunos que 

cumprirem os requisitos do Regulamento dos Cursos Lato Sensu do Icict. 

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

pelo interessado do Diploma de Graduação ou de Curso Superior devidamente reconhecido pelo MEC. 

 

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. 
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Disposições Gerais  

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

eletrônico de inscrição ou por prestação de declaração falsa. 

2. Será eliminado o candidato que faltar a qualquer uma das etapas do processo seletivo, não realizar 

a matrícula no período estabelecido ou não apresentar a documentação exigida no ato da 

matrícula. 

3. Não haverá segunda chamada em nenhuma etapa do processo seletivo.  

4. O não atendimento do candidato às exigências estabelecidas caracterizará desistência do mesmo e 

resultará na sua eliminação do processo seletivo. 

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

Chamada Pública. 

6. O curso não se obriga a preencher todas as vagas ou ampliar o número de vagas, mediante 

solicitação da Comissão de Seleção e aprovação da Coordenação do Curso. 

7. Casos omissos serão avaliados pela Coordenação do Curso. 

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

podendo ainda efetuar alterações nesta Chamada Pública. 
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CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO TURMA DE 2022 

 

 

Endereço para entrega/postagem da documentação/Outras informações: 

Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 

Secretaria Acadêmica do ICICT 

Av. Brasil 4036, sala 405 – Prédio da Expansão do Campus – Manguinhos – Rio de Janeiro  
CEP: 21040-361 

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

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

Horário de Atendimento: 9h às 16h 
 

 

 

 

 

 

Etapas Datas Evento 

Inscrição 

17/01 a 03/03/2022 (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 – 
2022/Sede 

 
04/03/2022 

 

 
Prazo final para o envio da documentação via Correio 

Eletrônico processoseletivo@icict.fiocruz.br  

 
Seleção 

07 a 15/03/2022 
1ª Etapa -  Análise da Carta de Intenção e Currículo 
Vitae 

16/03/2022 Divulgação do Resultado da 1ª Etapa 

17 e 18/03/2022  Prazo para recurso da 1ª Etapa 

23/03/2022 Resultado do Recurso da 1ª Etapa 

24 a 28/03/2022 2ª Etapa - Entrevista 

30/03/2022 Divulgação do Resultado da 2ª Etapa 

31/03 e 01/04/2022 Prazo para recurso da 2ª Etapa 

06/04/2022 Resultado do Recurso da 2ª Etapa 

06/04/2022 Divulgação do Resultado Final 

Matrícula 07 a 12/04/2022 Matrícula 

mailto:gestaoacademica@icict.fiocruz.br
http://www.icict.fiocruz.br/
mailto:processoseletivo@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 Especialização em Informação Científica e Tecnológica 

em Saúde, declaro que: 

(    ) Não possuo vínculo empregatício. 

(   ) Possuo vínculo empregatício e, caso seja selecionado, comprometo-me a participar das 

atividades presenciais e realizar os trabalhos necessários à aprovação nos módulos e no Curso. 

Neste caso, especificar o atual vínculo: _______________________________________________ 

 
 

_______________________, ____ , de ___________________ de 2022. 
 
 

 
 

_______________________________ 
Assinatura do candidato 
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Anexo II 

 
FORMULÁRIO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
 

1 - Nome do requerente: __________________________________________________  
 

2 Data de nascimento: _____/_____/________  

 
3 – Identidade: __________________________________________________________ 

 
4 - Órgão Expedidor: _____________________________________________________   

 

5 - CPF: _______________________________________________________________  
 

 
Precisa de atendimento diferenciado durante a realização da prova? SIM (  )   NÃO (  )  

 

Se você respondeu SIM a pergunta anterior, quais as condições diferenciadas de que necessita para a 
realização da prova?  

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

 

DECLARO que desejo me inscrever para concorrer às vagas destinadas às ações afirmativas - Pessoas 
com Deficiência, nos termos estabelecidos no processo de seleção para ingresso no Curso de 

Especialização em Informação Científica e Tecnológica em Saude / Icict.  

Declaro, ainda, que as informações prestadas nesta declaração são de minha inteira responsabilidade, 

estando ciente de que, em caso de falsidade ideológica ou a não comprovação da deficiência, ficarei 
sujeito ao desligamento do curso e às sanções prescritas na legislação em vigor.  

Anexo a esta declaração o Laudo Médico, assinado e com o CRM do médico especialista, emitido, no 

máximo, nos últimos 03 (três) meses (a contar da data de publicação desta Chamada Pública), atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10).  
DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas destinadas à ações 

afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante o processo seletivo.  

 
 

Rio de Janeiro, ______de_______________ de ______.  
 

 
 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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Anexo III 

FORMULÁRIO AUTODECLARAÇÃO 
 
 
1 - Nome do requerente: __________________________________________________ 
 
2 - Data de nascimento: _____/_____/________  
 
3 – Identidade: __________________________________________________________ 
 
4 - Órgão Expedidor: _____________________________________________________  
 
5 - CPF: _______________________________________________________________  
 
 
DECLARO que sou cidadão(ã) afrodescendente ou indígena descendente, nos termos da legislação em 
vigor, identificando-me como ( ) preto ( ) pardo ou ( ) indígena e desejo me inscrever para concorrer às 
vagas destinadas às ações afirmativas, nos termos estabelecidos no processo de seleção para ingresso 
no Curso de Especialização em Informação Científica e Tecnológica em Saúde / Icict. Declaro, ainda, que 
as informações prestadas nesta autodeclaração são de minha inteira responsabilidade, estando ciente de 
que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito ao desligamento do curso e às sanções prescritas na 
legislação em vigor.  
 
DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de optante por vagas destinadas à ações 
afirmativas, nos documentos e listas publicadas durante o processo seletivo.  

 
 

Rio de Janeiro, ____de________________ de_________.  
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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Anexo IV 

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/xx) inscrito(a) no 

CPF sob o nº (xxx.xxx.xxx-xx) e RG nº (xxxxxxxx-x – Órgão Expedidor/Estado), expedida em (xx/xx/xxxx) 

declaro que as informações e os documentos em papel digitalizados apresentados para fins de matrícula 

no Curso de Especialização em Informação Científica e Tecnológica em Saúde, do Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde / FIOCRUZSÃO VERDADEIROS E 

CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS. 

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

 

(Cidade), (dia) de (mês) de (ano). 

 

 

  
  

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


