CHAMADA PÚBLICA – TURMA 2016
CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM
ACESSO à INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE

Periodicidade: Anual
Coordenadora: Luciana Danielli de Araujo
Objetivos
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 atividadefim;
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.
Categoria
Qualificação
Vagas
Serão oferecidas 20 vagas.
Regime e Duração
Com duração de nove semanas (72 horas), o Curso será realizado sempre as segundas-feiras, das 9h
às 17h horas.
Início: 05 de setembro de 2016. Término: 07 de novembro de 2016.
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Inscrição:
As inscrições estarão abertas no período entre 20 de junho a 20 de julho de 2016 (até às
23h59m) pelo site da Plataforma SIGAEPS (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-2016. O
candidato interessado deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da
Plataforma. Após imprimir a ficha de inscrição em pdf, o candidato deverá juntar à mesma os
seguintes documentos:
•

Ficha de Inscrição (informada acima);

•

Currículo Vitae;

•

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/2016

e

liberando-o

para

o

comparecimento

às

aulas

ou Declaração de

Disponibilidade, caso o candidato não possua vínculo profissional (preencher o formulário
que se encontra no Anexo I desta Chamada Pública).

Enviar essa documentação via correio, por Sedex10, ou entregar pessoalmente, até o dia 21 de julho
de 2016, na Gestão Acadêmica do Icict.

Observações:
1.

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

2.

Não serão aceitas inscrições fora do período e horários estabelecidos, quaisquer que sejam as
razões alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado.

3.

Somente será possível imprimir o Formulário Eletrônico de Inscrição até o último dia de
inscrição. O Sistema fecha à 23:59 do dia 20/07/2016, após esse horário não é mais possível
imprimir o mesmo.

4.

Para que sua inscrição seja homologada é necessário que a entrega na Gestão Acadêmica do
ICICT ou a data de postagem de toda a documentação exigida seja até o dia 21/07/2016.
Inscrições com documentação incompleta ou entregue e ou postada após o dia 21/07/2016 não
serão aceitas.

5.

Será disponibilizada no SIGAEPS (link inscrição) a relação com os nomes dos candidatos cujas
inscrições foram homologadas. Não serão fornecidas informações por telefone.

6.

As fotocópias devem ser em papel A4 na cor branca.

2 de 5
Prédio da Expansão do Campus - Avenida Brasil 4036 – Sala 210 - Manguinhos
Rio de Janeiro - CEP 21040-361 | Contatos: (55xx21) 3882 9033 / 9063 / 9037
Site: www.icict.fiocruz.br E.mail: gestaoacademica@icict.fiocruz.br

Observação final:
Os documentos dos candidatos 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.

Seleção:
O processo de seleção ocorrerá no período entre 01 a 22 de agosto de 2016 e dela constará de
análise de currículo e da carta de liberação e pela heterogeneidade da composição da turma pela área
de atuação.

Resultado Final da Seleção:
O resultado será divulgado dia 24 de agosto de 2016, afixado no mural da Gestão Acadêmica do
ICICT,

divulgado

na

Plataforma

SIGAEPS

(www.sigaeps.fiocruz.br)

e

no

site

do

ICICT

(www.icict.fiocruz.br). Não serão fornecidas informações por telefone.

Matrícula:
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período entre 29 a 31 de agosto de
2016, 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;
Uma foto 3x4 recente.
Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao
certificado de escolaridade.
*Escolaridade mínima exigida: ensino médio

Candidatos que residam fora do Município do Rio de Janeiro deverão enviar sua
documentação de matrícula por SEDEX 10. Os documentos enviados deverão ser
autenticados em cartório.
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Nota: As fotocópias devem ser em papel A4 na cor branca e todas serão reconhecidas pela Gestão
Acadêmica.

Outras informações:
O curso não se obriga a preencher todas as vagas.
Casos omissos serão avaliados pela Coordenação do curso.

VII. CALENDÁRIOS
Processo seletivo
Etapas

Data
20 de junho a 20 de julho

Inscrições

Evento
Realização das inscrições via web
(www.sigaeps.fiocruz.br)

21 de julho

Envio da documentação por Sedex10 ou
entrega na Gestão acadêmica.

01 a 22 de agosto

Análise da documentação.

24 de agosto

Divulgação do Resultado Final nos sites.

29 a 31 de agosto

Matrícula

Seleção

Matrícula

Início do curso: 05 de setembro de 2016

Término do curso: 07 de novembro de 2016

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 Qualificação em Acesso à ICTS - BVS”
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: 8h às 16h
Site Icict: http://www.icict.fiocruz.br
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Anexo I

DECLAÇÃO 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 – turma 2016, declaro que:
(

) Não possuo vínculo empregatício.

(

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

Neste caso, especificar o atual vínculo: ________________________________________

_______________________, ____, de ___________________ de 2016.

_______________________________
Assinatura do candidato
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