CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA NÍVEL PÓS-DOUTORADO
CASA DE OSWALDO CRUZ/FIOCRUZ - Nº 01/2021
A Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, por meio de sua Unidade Técnica Casa de Oswaldo Cruz
– COC, torna pública a presente Chamada e convida os(as) interessados(as) a participar do
processo seletivo para bolsista, na modalidade de Pós-Doutorado na Unidade.
1 – Objetivo
A concessão da bolsa de Pós-Doutorado tem por objetivo a realização de estudos avançados e
inovadores, visando o fortalecimento da Pesquisa nos Departamentos e sua articulação com os
Programas de Pós-graduação stricto sensu da Unidade, através do aprimoramento e
consolidação da produção científica vinculada às suas linhas de pesquisa, estabelecendo e
ampliando intercâmbios científicos que contribuam para a criação e/ou ampliação de novas
linhas de investigação, de abrangência nacional e internacional.
1.1 – A presente Chamada Pública contempla os quatro departamentos da Casa de Oswaldo
Cruz:
- Departamento de Pesquisa em História das Ciências e da Saúde (DEPES)
- Departamento Museu da Vida (DMV)
- Departamento de Patrimônio Histórico (DPH)
- Departamento de Arquivo e Documentação (DAD)
1.2 – Os(as) candidatos(as) devem observar, nos Anexos a esta Chamada, as condições gerais
e específicas estabelecidas para o processo seletivo.
2 - Requisitos e condições gerais
2.1 - Para participar do processo seletivo o(a) candidato(a) deve:
a) Possuir o diploma de doutorado (ou ata de defesa de tese, para defesas recentes) como
documento comprobatório, quando do ato da inscrição;
i) O diploma deverá ser de cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC.
Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pela
Coordenação do Programa de Pós-Graduação;
ii) A titulação deverá ter sido obtida, no máximo, há cinco anos completos até a data limite
de submissão de candidatura à presente Chamada;
b) Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, enviar
currículo com histórico de trabalhos científicos;
c) Demonstrar experiência em pesquisa acadêmica nas áreas específicas estabelecidas nesta
Chamada;
d) Apresentar Projeto de Pesquisa detalhado que abranja o período de 6 (seis) à 18 (dezoito)
meses (ver Anexo I);
e) Apresentar Proposta de Disciplina eletiva na área de atuação para a qual está submetendo
o projeto (ver Anexo I);
f) Não receber remuneração proveniente de vínculo empregatício ou funcional da Fiocruz;
g) Não acumular a presente bolsa com outras concedidas por qualquer agência de fomento
nacional;
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2.2 – Pode participar do processo seletivo o(a) candidato(a) que, cumpra as seguintes condições:
na condição de:
a) ser brasileiro ou estrangeiro, residente no Brasil, portador de visto temporário, sem
vínculo empregatício;
b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;
2.3 – No caso de estrangeiros, o(a) candidato(a) deverá apresentar documentação evidenciando
a disponibilidade de permanência no Brasil. (ver item 5.4).
2.4 – O(a) candidato(a) estrangeiro(a), residente no exterior, deverá comprovar endereço
residencial no exterior no momento da submissão da candidatura.
3 – Sobre a Bolsa
3.1 – O Edital visa à concessão de até 04 bolsas de Pós-Doutorado, sendo destinada uma para
cada Departamento da Unidade de acordo com o resultado final e a disponibilidade orçamentária
e financeira da Unidade;
3.2 – A duração da bolsa para realização do Pós-Doutorado será de até 12 (doze) meses,
passíveis de serem prorrogadas por mais 6 (seis) meses;
3.3 – O valor mensal de cada bolsa será de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) e o
pagamento será realizado através de depósito em conta bancária que tenha o bolsista como
titular;
3.3.1 – O(a) bolsista deverá ser titular de uma conta corrente no Brasil. Não serão realizados
pagamentos em contas poupança ou conta salário. A conta corrente deverá ser,
preferencialmente, em um banco público, mas o(a) bolsista poderá abrir a conta em qualquer
banco de sua escolha.
3.4- A bolsa poderá ser suspensa a qualquer momento:
- a pedido do bolsista ou supervisor/coordenador do Departamento;
- caso seja constada fraude ou irregularidade envolvendo o bolsista identificado;
- por uso ou divulgação de informações ou produtos da Instituição de forma indevida ou sem
autorização do supervisor/coordenador do programa.
3.5 – O(a) bolsista deverá dedicar-se às atividades programadas da pesquisa e acordadas com
o supervisor do estágio, incluindo metas e objetivos estabelecidos pelo Projeto de Pesquisa e
uma proposta de disciplina (com ementa) para o Programa de Pós-graduação da Unidade
indicado pelo Departamento;
3.6 – O(a) bolsista pós-doutorando poderá solicitar uma bolsa de Iniciação Científica (IC) que
ficará sob sua orientação e vinculado à pesquisa que está sendo desenvolvida;
3.7 - A seleção e definição das atividades do(a) bolsista de Iniciação Científica será de
responsabilidade do(a) bolsista pós-doutorando;
3.8 - O(a) bolsista pós-doutorando selecionado receberá as informações sobre o procedimento
e os documentos necessários para o cadastro do bolsista de Iniciação Científica na Unidade;
3.9 - O(a) bolsista pós-doutorando terá o seu supervisor(a) como co-orientador(a) do bolsista de
Iniciação Científica que, obrigatoriamente, deverá ser um servidor ativo com doutorado e vínculo
permanente na Fiocruz;
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3.10 - Em caso de saída do bolsista pós-doutorando, o coorientador(a) assumirá
obrigatoriamente a orientação do bolsista de Iniciação Científica até o término da vigência da
bolsa, sem possibilidade de substituição;
4 – Inscrição
4.1 - O(a) candidato(a) deverá enviar pelo e-mail selecaoposdoc@fiocruz.br , a documentação
abaixo relacionada, dentro do prazo estabelecido no cronograma de inscrição da Chamada
Pública.
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Formulário de Inscrição (Anexo III);
Projeto de Pesquisa (Anexos I e II);
Proposta de Disciplina (Anexo I);
Diploma de Doutorado;
Currículo atualizado - Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo com
histórico das produções acadêmicas;
vi) Cópia digitalizada da carteira de identidade (RG), ou de outro documento que comprove
a nacionalidade brasileira, e CPF. Em casos de estrangeiros, cópia do Passaporte.
4.2 – Na condição de selecionado, o(a) candidato(a) deverá apresentar a documentação original
para iniciar o pós-doutorado na Unidade.
5 - Processo Seletivo e Resultado
5.1- As propostas serão avaliadas por bancas específicas e em conformidade com o perfil de
cada Departamento da Unidade, sendo analisados, entre outros:
i) A documentação encaminhada – conformidade e coerência com as especificidades da área
(ver Anexo II);
ii) O mérito e a relevância acadêmica do projeto de pesquisa e da proposta de disciplina;
iii) A inovação e a perspectiva de efetividade dos resultados propostos.
5.2 – Os(as) candidatos(as) serão convocados(as) para uma entrevista previamente agendada;
5.2.1 – O(a) candidato(a) poderá entrar em contato com o Departamento para esclarecimentos
(ver Anexo II).
5.3 – O Departamento poderá entrar em contato com o candidato para informar o resultado, das
seguintes formas: (a) e-mail cadastrado na ficha de inscrição, e/ou (b) telefone cadastrado na
ficha de inscrição.
5.4 - Os candidatos estrangeiros selecionados deverão acessar o site do Centro de Relações
Internacionais em Saúde (CRIS) da Fiocruz para obter informações sobre a documentação
exigida para estrangeiros. Site: https://portal.fiocruz.br/acolhimento-de-estrangeiros
6 – Resultados esperados
6.1 - O(a) bolsista de Pós-doutorado da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz deverá apresentar, ao
final do estágio, os resultados da pesquisa realizada na forma de artigo, disciplina ministrada
e/ou outros produtos, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Chamada Pública (ver
Anexos);
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6.2 - Ao término do pós-doutorado, ou no seu desligamento, o(a) bolsista deverá apresentar o
relatório de atividades, indicando a produção científica e a atividade de docência no período;
6.3 – O(a) bolsista de Iniciação Científica orientado pelo pós-doutorando deverá apresentar ao
final do ano de vigência da bolsa relatório de atividades em conformidade com o subprojeto de
pesquisa apresentado no início do estágio;
6.4 – Todas as publicações, participações em eventos científicos e demais atividades
relacionadas ou derivadas do Pós-doutorado deverão mencionar a Casa de Oswaldo
Cruz/Fiocruz, e o Departamento como local de realização do estágio;
7 – Calendário
EVENTO
Divulgação da Chamada Pública
Inscrição – via e-mail
Seleção
Entrevista
Resultado
Início das atividades

DATA
17/09/2021
17/09 a 15/10/2021
18/10 a 22/10/2021
25/10 a 27/10/2021
29/10/2021
03/11/2021

8 - Disposições Gerais
8.1 - Havendo caso de desistência após o término do processo seletivo, o Departamento poderá
chamar o(a) candidato(a) classificado(a) na colocação subsequente;
8.2 - A Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz não dispõe de alojamento;
8.3 – O(a) bolsista poderá ser desligado(a) em caso de conduta inapropriada ou na constatação
de fraude;
8.4 - Os casos não contemplados por este documento de Chamada Pública serão resolvidos
pela Vice-Direção de Pesquisa e Educação da Unidade, juntamente com os Departamentos
envolvidos no processo seletivo;
8.5 - A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas nesta Chamada Pública, incluindo seus anexos, em relação às quais
ele não poderá alegar desconhecimento.
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ANEXO I
CONDIÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO DOS (AS) CANDIDATOS (AS)
Para o processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá apresentar a documentação solicitada em 3
(três) arquivos, no formato “PDF”, contendo:
I) Primeiro arquivo – Identificação do(a) candidato(a)
a) Formulário de Inscrição (Anexo III) assinado;
b) Cópia do Diploma de Doutorado ou Ata, para casos de defesas de tese recentes;
c) Currículo atualizado - Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo com histórico
das produções acadêmicas;
d) Cópia digitalizada da carteira de identidade (RG), ou de outro documento que comprove a
nacionalidade brasileira, e CPF. Em casos de estrangeiros, cópia do Passaporte
II) Segundo arquivo – Projeto de Pesquisa do (a) candidato(a)
O projeto de pesquisa deve ser feito em português, com um máximo de 15 laudas, fonte modelo
Times New Roman 12, espaço 1,5 entre linhas, sendo itens obrigatórios para os projetos:
1) Título projeto de pesquisa;
2) Nome do(a) candidato(a);
3) Nome do Departamento referente à bolsa;
4) Linha de pesquisa referente à bolsa;
5) Resumo;
6) Apresentação;
7) Revisão Bibliográfica e Delimitação do Objeto de Pesquisa;
8) Justificativa (*)
9) Objetivos
10) Referencial Teórico;
11) Metodologia;
12) Cronograma (com Plano de atividades);
13) Resultados previstos (ex.: artigos; capítulos de livros; seminários...);
14) Referências Bibliográficas.
(*) Quando solicitado, relacionar o projeto com a área definida pelo Departamento – Ver Anexo
II - Perfil do Projeto de Pesquisa
III) Terceiro arquivo – Proposta de disciplina
A proposta deverá contemplar uma disciplina, com carga horária de 15 aulas, na linha de atuação
para a qual está submetendo o projeto e deve contemplar, no mínimo, os seguintes itens:
1) Título da disciplina;
2) Nome do (a) candidato(a);
3) Nome do Programa de Pós-graduação da Unidade;
4) Área de pesquisa
5) Justificativa (relevância para o Programa e relação com o projeto de pesquisa);
6) Ementa (com o objetivo da disciplina);
7) Conteúdo programático (em tópicos);
8) Bibliografia básica.
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ANEXO II
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA INSCRIÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS (AS)
I - Departamento de Pesquisa em História das Ciências e da Saúde (DEPES)
A pesquisa no Departamento concentra-se no campo da história das ciências e da saúde. A
investigação sobre diversos temas relativos à institucionalização da ciência e da saúde no país,
bem como às práticas, à produção de conhecimentos e às políticas públicas que conformaram
estes campos, desde o período colonial até a contemporaneidade, tem gerado uma vasta
produção acadêmica, que constitui importante referência para a área no País, com expressivo
reconhecimento internacional.
Mantendo o compromisso inicial com a preservação da memória da ciência e da saúde
brasileiras, a pesquisa histórica desenvolvida na COC tem colaborado para a captação, produção
e organização de acervos documentais relativos à trajetória de importantes instituições e
personagens da ciência e da saúde no Brasil. Dentre essas iniciativas, destacam-se o Programa
de História Oral e as bibliotecas virtuais de cientistas, elaboradas em parceria com o Centro
Latino-Americano de Informação em Ciências da Saúde – Bireme/OPAS. Ainda fazem parte das
atividades dos pesquisadores a formação e o treinamento de estudantes, bolsistas de projetos
de vocação e iniciação científica (Provoc e Pibic), mantidos pela Fiocruz em convênio com o
CNPq, a Capes e a Faperj.
Informações:
http://www.coc.fiocruz.br/index.php/pt/pesquisa/historia-das-ciencias-e-da-saude
http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/index.php/br/
Quantitativo de bolsas: 01 (uma)
Pré-requisitos: Doutorado em História ou Ciências Sociais.
Titulação, no máximo, há 5 anos, e possibilidade de dedicação exclusiva à bolsa
Perfil do Projeto de Pesquisa: Proposta temática no campo de história das ciências e da saúde,
numa das linhas de pesquisa do Depes e do PPGHCS.
Resultados Esperados:
Ao final do estágio exige-se:
- Submissão de 01 (um) artigo em revista A1.
- 1 disciplina eletiva no Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde PPGHCS.
- Apresentação da proposta e dos resultados no Encontro de Pesquisa do Depes.
Contatos para esclarecimentos sobre o estágio pós-doutoral *
E-mail: depes@fiocruz.br
(*) Atenção a documentação deverá ser enviada para e-mail selecaoposdoc@fiocruz.br
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II - Departamento Museu da Vida (DMV)
O Museu da Vida é um espaço de integração entre ciência, cultura e sociedade da Casa de
Oswaldo Cruz, que agrega a preservação do patrimônio cultural, a promoção da saúde e o
compromisso socioambiental. Desenvolve e articula atividades para públicos diversos na sua
sede, no Rio de Janeiro, nas ações itinerantes em outras cidades, e no ciberespaço com as redes
sociais. Realiza estudos em Divulgação e Popularização da Ciência, contribuindo para a
produção de conhecimentos no campo e o aprimoramento de iniciativas de caráter educacional,
por meio da formação acadêmica em pós-graduação (lato e stricto sensu) e ações de extensão
para estudantes (graduação e ensino médio).
Suas áreas de investigação abrangem as seguintes temáticas: as Pesquisas de Público, os
Estudos da Divulgação Científica e a compreensão dos processos e estratégias em Educação
Museal.
Informações:
http://www.coc.fiocruz.br/index.php/pt/pesquisa/divulgacao-cientifica
http://ppgdc.coc.fiocruz.br/index.php/br/
Quantitativo de bolsas: 01 (uma)
Pré-requisitos:
- Doutorado com titulação, no máximo, há 8 anos. Tese e/ou produção acadêmica com foco na
área de Divulgação e Popularização da Ciência e possibilidade de dedicação exclusiva à bolsa.
- Regularidade e consistência da produção científica.
Perfil do Projeto de Pesquisa:
Proposta temática a ser desenvolvida no campo da Divulgação e Popularização da Ciência,
sobre o papel do museu nas redes sociais em diálogo com públicos diversos e na mitigação da
desinformação.
Resultados Esperados:
- Artigo submetido em revista A1 a B2 – Qualis Interdisciplinar, com os resultados da pesquisa.
- Disciplina eletiva ministrada no Mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde, na
linha de atuação para a qual está submetendo o projeto;
- Palestra realizada no curso de Especialização em Divulgação e Popularização da Ciência;
- Comunicação de resultados em evento acadêmico na área;
- Apresentação em formato de divulgação científica, buscando divulgar os resultados de forma
ampla.
Contatos para esclarecimentos sobre o estágio pós-doutoral *
E-mail: museudavida@fiocruz.br
(*) Atenção a documentação deverá ser enviada para e-mail: selecaoposdoc@fiocruz.br
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III - Departamento de Patrimônio Histórico (DPH)
O Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) atua na preservação do patrimônio cultural
edificado da Fundação Oswaldo Cruz, através de ações relacionadas à conservação,
restauração, pesquisa e ensino. Criado em 1989, o DPH desenvolve entre suas competências
ações de preservação e valorização do acervo histórico arquitetônico, urbanístico e arqueológico;
práticas de conservação e restauração dos bens tombados e de interesse para preservação,
com ênfase na conservação preventiva.
Sua área de pesquisa, Núcleo de Estudos de Urbanismo e Arquitetura em Saúde, envolve
tecnologias aplicadas à conservação preventiva do Patrimônio das Ciências e da Saúde; planos
de conservação preventiva e gestão de riscos para edifícios históricos e acervos móveis;
interpretação do patrimônio como ferramenta de Educação Patrimonial; investigações sobre
instituições de ciência no Brasil e em Portugal e seu patrimônio científico e da saúde; estudos
sobre a evolução e projeção da arquitetura da saúde Ibero-americana; e ações sobre o
patrimônio moderno institucional no Brasil, em especial o científico e o da saúde.
No âmbito da educação e formação profissional, o Serviço de Educação Patrimonial realiza
cursos e oficinas de capacitação, voltados aos ofícios da conservação e da restauração do
patrimônio. Este Serviço também realiza ações de valorização do patrimônio, para disseminação
dos conceitos de preservação e de valorização dos referenciais e dos suportes das identidades
culturais nos diversos contextos, tal como a edição anual da Semana Fluminense de Patrimônio
Informações:
http://www.coc.fiocruz.br/index.php/pt/pesquisa/arquitetura-e-urbanismo-em-saude
http://ppgpat.coc.fiocruz.br/index.php/br/
Quantitativo de bolsas: 01 (uma)
Pré-requisitos:
Doutorado em ciências sociais aplicadas com ênfase em Patrimônio Cultural.
Titulação, no máximo, há 10 anos, e possibilidade de dedicação exclusiva à bolsa.
As propostas apresentadas serão avaliadas considerando as ações de investigação sobre o
patrimônio cultural das ciências e da saúde, que dialoguem com as pesquisas realizadas pelo
Departamento, bem como ações de educação patrimonial e produção de materiais educativos.
Serão avaliadas, ainda, considerando-se o currículo do proponente (Pós-Doutorando) e a
qualidade do projeto, sua aderência ao presente edital e a contribuição para formação de
recursos humanos.
Perfil do Projeto de Pesquisa:
As propostas devem ser inscritas em uma ou mais temáticas:
- Patrimônio Cultural edificado da Saúde;
- Educação Patrimonial;
- Tecnologias da Conservação.
Resultados Esperados:
- Ministrar 01 disciplina eletiva para o PPGPAT/COC na linha de atuação para a qual está
submetendo o projeto.
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- Publicar o resultado da pesquisa em forma de 01 artigo em revista (Qualis A e/ou B) e/ou
participação de 01 coletânea.
Contatos para esclarecimentos sobre o estágio pós-doutoral *
E-mail: dph@fiocruz.br
(*) Atenção a documentação deverá ser enviada para e-mail: selecaoposdoc@fiocruz.br

IV - Departamento de Arquivo e Documentação (DAD)
Estruturado em 1986, a partir de iniciativas destinadas à constituição de fontes de pesquisa
histórica e à preservação da memória institucional da Fundação Oswaldo Cruz. O acervo
histórico foi enriquecido com a identificação e a captação de arquivos pessoais de
personalidades que se destacaram nos campos das ciências biomédicas e da saúde pública,
dentre eles, os cientistas Oswaldo Cruz e Carlos Chagas e os negativos de vidro do Fundo
Instituto Oswaldo Cruz - IOC (1903-1946), reconhecidos como patrimônio documental da
humanidade pelo Programa Memória do Mundo da Unesco, em 2007, 2008 e 2012,
respectivamente. Atualmente, o acervo arquivístico reúne fundos e coleções de documentos
institucionais e pessoais, dos gêneros textual, iconográfico, cartográfico, sonoro e filmográfico
que abrangem o período entre 1803 até os dias atuais.
O Departamento é constituído pelo Serviço de Arquivo Histórico, que é responsável pelo
tratamento técnico e a difusão do acervo histórico, viabilizando o acesso à pesquisadores e
interessados através da Sala de Consulta e da Base Arch. O Serviço de Gestão de Documentos,
trata dos arquivos correntes e intermediários da Casa de Oswaldo Cruz, bem como presta
consultoria a outras unidades Fiocruz, detentoras de arquivos da mesma natureza. A Assistência
Técnica do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos (Sigda) atua na coordenação do
Sistema afim de estabelecer normas e procedimentos para a gestão de documentos, com a
elaboração de instrumentos técnicos institucionais, além de apoiar as unidades da Fiocruz na
execução de suas atividades arquivísticas como o diagnóstico da situação dos arquivos e dos
processos de gestão da informação, o levantamento e análise de massas documentais
acumuladas, a organização dos arquivos correntes e a estruturação de arquivo intermediário. E
por último, o Serviço de Conservação e Restauração de Documentos que atua diretamente na
preservação de todo o acervo histórico, com ações de conservação e restauração dos itens
documentais em suportes distintos e das condições ambientais de guarda do acervo
permanente.
Informações:
http://www.coc.fiocruz.br/index.php/pt/pesquisa/arquivologia-documentacao-e-informacao
http://ppgpat.coc.fiocruz.br/index.php/br/
Quantitativo de bolsas: 01 (uma)
Pré-requisitos: Doutorado em Arquivologia, História ou Ciências Sociais.
Perfil do Projeto de Pesquisa: Arquivos institucionais e pessoais sob a guarda do DAD, Gestão
de arquivos, Preservação de acervos, Preservação digital.
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Resultados Esperados:
- Publicação de artigo, contribuições sobre fundos e coleções para informações na Base ARCH,
manual técnico, guia de fontes, exposição virtual etc;
- Ministrar disciplina eletiva no curso de pós-graduação da COC - PPGPAT;
- Apresentar projeto de pesquisa e resultados em um dos eventos realizados pelo DAD."
Contatos para esclarecimentos sobre o estágio pós-doutoral *
E-mail: dadcoc@fiocruz.br
(*) Atenção a documentação deverá ser enviada para e-mail selecaoposdoc@fiocruz.br
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ANEXO III

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS)
Nome:
Documento de Identificação: ( ) Passaporte ( ) Carteira de Identidade
Nº

Órgão Emissor:

CPF:

Estado civil:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Data de nascimento:
Filiação:
Endereço:
Bairro:

Pais:

Cidade:

CEP:

Fone:

E-mail:

Titulação:

Ano:

Instituição formadora:

Rio de Janeiro, ______ de _____________ de 2021.
____________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
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