
 

  
  

 
 

ERRATA Nº 001 DA CHAMADA PÚBLICA 001/2022  
MESTRADO ACADÊMICO EM DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SAÚDE  

Seleção de Candidatos ao Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ -  Seleção 
para Turma 2023 

 

A comissão organizadora do processo seletivo para candidatos ao Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Divulgação da 

Ciência, Tecnologia e Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz, vem a público divulgar a Errata n° 01. 

 

Onde se lê 

 

5 – CALENDÁRIO   

  

ETAPAS  DATAS 

Divulgação da Chamada Pública  10/08/2022 

Solicitação de impugnação   11 e 12/08 

Inscrição e Envio de Documentos  12/08 a 10/10/2022 

Homologação das Inscrições   14/10 

Interposição de Recursos da homologação   17/10 

Resultado do recurso homologação   18/10 

Prova escrita remota (09:00h)   20/10 

Divulgação dos Resultados   27/10 

Interposição de recursos – Resultados da prova escrita  31/10 

Avaliação dos pré-projetos  01/11 a 11/11 

Resultado de recursos da prova escrita  03/11 

Divulgação do calendário de entrevista – (envio de link)  11/11 

Entrevistas remotas   16/11 a 17/11/2022 

Divulgação do calendário de entrevista - Comissão de Heteroidentificação (envio do link)  18/11/2022 

Divulgação do resultado da avaliação dos pré-projetos e das entrevistas - Notas   24/11/2022 

Interposição de recursos – entrevistas e pré-projetos  25/11/2022 

Resposta aos recursos 28/11/2022 

Entrevista Comissão de Heteroidentificação    29/11/2022 

Prova de idioma 30/11/2022 

Resultado da entrevista - Comissão de Heteroidentificação 01/12/2022 

Interposição de recursos – Comissão de Heteroidentificação 02/12/2022 

Resultado de recursos - Comissão de Heteroidentificação 05/12/2022 

Divulgação das notas finais 06/12/2022 

Interposição de recurso – notas finais 07/12/2022 

Divulgação do Resultado e Classificação Final 09/12/2022 

  

Leia-se 

 

ETAPAS  DATAS 

Divulgação da Chamada Pública  10/08/2022 

Solicitação de impugnação   11 e 12/08 

Inscrição e Envio de Documentos  12/08 a 10/10/2022 

Homologação das Inscrições   14/10 

Interposição de Recursos da homologação   17/10 

Resultado do recurso homologação   18/10 

Prova escrita remota (09:00h)   20/10 

Divulgação dos Resultados   27/10 



 

  
  

Interposição de recursos – Resultados da prova escrita  31/10 

Avaliação dos pré-projetos  01/11 a 11/11 

Resultado de recursos da prova escrita  03/11 

Divulgação da adequação do pré-projeto  09/11 

Interposição de recursos da adequação do pré-projeto 10/11 

Resultado dos recursos da adequação do pré-projeto 11/11 

Divulgação do calendário de entrevista – (envio de link)  11/11 

Entrevistas remotas   16/11 a 17/11/2022 

Divulgação do calendário de entrevista - Comissão de Heteroidentificação (envio do link)  18/11/2022 

Divulgação do resultado da avaliação dos pré-projetos e das entrevistas - Notas   24/11/2022 

Interposição de recursos – entrevistas e pré-projetos  25/11/2022 

Resposta aos recursos 28/11/2022 

Entrevista Comissão de Heteroidentificação    29/11/2022 

Prova de idioma 30/11/2022 

Resultado da entrevista - Comissão de Heteroidentificação 01/12/2022 

Interposição de recursos – Comissão de Heteroidentificação 02/12/2022 

Resultado de recursos - Comissão de Heteroidentificação 05/12/2022 

Divulgação das notas finais 06/12/2022 

Interposição de recurso – notas finais 07/12/2022 

Divulgação do Resultado e Classificação Final 09/12/2022 

 

Nota: Ficam alteradas todas as datas que constam dos itens da Chamada Pública, em concordância com a Errata do Calendário 

 

Onde se lê 

 

c) Etapa III – Eliminatória e Classificatória - Pré-projeto de Pesquisa  

Os pré-projetos receberão notas de 1 a 10 que comporão a média dos candidatos para efeitos de classificação. Entretanto, os pré-

projetos que não estiverem alinhavados com a temática da Divulgação Científica ou que estejam fora do escopo das linhas de 

pesquisa do programa serão desclassificados, provocando a eliminação do(a) candidato(a) do certame.  

 

Leia-se 

 

c) Etapa III – Eliminatória e Classificatória - Pré-projeto de Pesquisa  

Os pré-projetos receberão notas de 1 a 10 que comporão a média dos candidatos para efeitos de classificação. Entretanto, os pré-

projetos que não estiverem alinhavados com a temática da Divulgação Científica ou que estejam fora do escopo das linhas de 

pesquisa do programa serão desclassificados, provocando a eliminação do(a) candidato(a) do certame.  

IMPORTANTE: O resultado da adequação do Pré-projeto será divulgado no dia 09/11, conforme previsto no calendário, sendo 

este classificado como APTO ou NÃO APTO para prosseguir no certame. O resultado da avaliação de mérito, expresso em notas 

de 1 a 10, ocorrerá no dia 24/11, em concordância com o previsto no item 8 (Processo de Seleção), letra C.3, do Edital.   

 

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2022. 


