CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA 2016
“V CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM IMUNO-HISTOQUÍMICA, PATOLOGIA MOLECULAR E

HISTOPATOLOGIA NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E NEOPLASIAS ASSOCIADAS”
Coordenação: Rodrigo Caldas Menezes, Leonardo Pereira Quintella e Luiz Claudio Ferreira
O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz
torna público, para conhecimento dos interessados, o calendário e as normas para a seleção de candidatos ao
V Curso de Atualização em imuno-histoquímica, Patologia Molecular e Histopatologia no Diagnóstico de
Doenças Infecciosas e Neoplasias Associadas.
Objetivo do curso
Promover a atualização de profissionais da área de saúde que atuam ou desejam atuar na área de anatomia
patológica sobre as técnicas de histopatologia, imuno-histoquímica e de patologia molecular voltadas para o
diagnóstico histopatológico com ênfase em doenças infecciosas e neoplásicas associadas a agentes infecciosos
em seres humanos e animais.
Descrição do Curso
Os eixos temáticos que constituem os desafios e perspectivas do curso são:
 Introdução a imuno-histoquímica
 Controle da qualidade em imuno-histoquímica
 Método CISH para detecção de agentes virais
 Imuno-histoquímica nas doenças linfoproliferativas relacionados ao HIV
 Introdução às técnicas especiais aplicadas no diagnóstico das doenças infecciosas
 Diagnóstico imuno-histoquímico das infecções por vírus do grupo Herpes
 Histopatologia das infecções e infestações superficiais da pele
 Histopatologia do nervo no diagnóstico da hanseníase
 Diagnóstico imuno-histoquímico da Leishmaniose Tegumentar Americana e painéis imunohistoquímicos associados à dermatopatologia
 Diagnóstico imuno-histoquímico das doenças febris e hemorrágicas
 Diagnóstico molecular por PCR de agentes infecciosos em blocos de parafina
 Diagnóstico imuno-histoquímico e histopatológico da infecção por Sporothrix spp. e Leishmania spp.
em animais domésticos
Avaliação do curso
O aluno será avaliado com base nos seguintes aspectos: frequência e participação nas aulas, cumprimento das
atividades teóricas e práticas propostas durante e ao final do curso.
Público-alvo
Profissionais de saúde de nível médio ou superior que atuam ou desejam atuar na área de anatomia
patológica.
Vagas
Serão oferecidas 30 vagas.

Regime, Duração e local de realização do curso
O curso terá carga horária de 32 horas presenciais que serão distribuídas em 16 horas de aulas teóricas e 16
horas de aulas práticas (segunda-feira à quinta-feira, das 08:00h às 17:00h).
Período previsto para o curso: 03 a 06 de outubro 2016.
Local de Realização: As aulas teóricas serão realizadas no Auditório da Vice-Direção de Ensino do Instituto
Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI). As aulas práticas serão realizadas no Laboratório de Anatomia
Patológica do INI.
Inscrição
Período: 02 a 20 de setembro de 2016.
DOCUMENTAÇÃO:
 Formulário de Inscrição impresso e assinado (disponível no endereço http://www.sigaeps.fiocruz.br
> inscrição > Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas > V Curso de Atualização em Imunohistoquímica, Patologia Molecular e Histopatologia no Diagnóstico de Doenças Infecciosas e
Neoplasias Associadas);
 Curriculum Vitae atualizado, de preferência modelo Lattes (www.cnpq.br);
 Fotocópia legível do Diploma do Curso de Graduação ou de Nível Médio (frente e verso na mesma
folha) ou declaração de conclusão de curso (original);
 Fotocópia legível da Carteira de Identidade e CPF;
 Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição — no valor de R$ 100,00 (cem reais) e a
taxa referente à emissão de boleto bancário, no valor de R$3,60 (três reais e sessenta centavos).
 O boleto bancário será gerado após a finalização do preenchimento do formulário eletrônico de
inscrição disponível na Plataforma SIGA.
OBSERVAÇÕES:
 Não será aceito comprovante de pagamento no formato “agendamento de pagamento”.
 Inscrição com documentação incompleta e fora do prazo estabelecido não serão aceitas, e
automaticamente desclassifica o candidato.
 Estarão isentos da taxa de inscrição os candidatos com os seguintes vínculos: servidores da FIOCRUZ
e terceirizados CLT do INI. Sendo obrigatório enviar, juntamente com os demais documentos exigidos
na inscrição, fotocópia do crachá funcional, identificando vínculo institucional.
 Também estarão isentos da taxa de inscrição os alunos regularmente matriculados no Programa de
Stricto Sensu do INI.
Local de inscrição
Os candidatos poderão entregar os documentos exigidos para a inscrição pessoalmente na Secretaria da ViceDireção de Ensino do INI ou por e-mail.

ENDEREÇO: Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas
Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de Ensino do INI
Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos
OBSERVAÇÕES:
 Para realizar a inscrição via e-mail, o candidato deverá digitalizar todos os documentos exigidos
(inclusive o formulário de inscrição resultante do cadastro no SIGAEPS devidamente impresso e
assinado) e enviá-los como anexos à Coordenação do Curso, através do endereço eletrônico (e-mail)
ensino@ini.fiocruz.br, usando como assunto da mensagem “Inscrição para o Curso de ImunoHistoquímica”.
 Não será aceita inscrição via correio.
Homologação (após conferência da documentação entregue)
Será disponibilizada no SIGA (link inscrição) a relação com os nomes dos candidatos cujas inscrições foram
homologadas, a partir do dia 22 de setembro de 2016.
Processo Seletivo
 Os alunos serão selecionados por análise da documentação enviada, particularmente do Curriculum
Vitae ou Lattes.
 Serão aceitos no curso apenas profissionais de nível superior e técnicos da área de saúde que atuam
ou desejam atuar na área de anatomia patológica. Haverá prioridade para pós-graduandos e
profissionais que trabalham na área de diagnóstico histológico de doenças infecciosas humanas ou de
animais.
Resultado da seleção
O resultado será divulgado no site www.sigaeps.fiocruz.br, 27 de setembro de 2016.
Matrícula
Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no período de 28 e 29 de setembro de 2016.
Documentação:
 Formulário de Matricula preenchido e assinado pelo candidato a ser entregue na Secretaria da ViceDireção de Ensino do INI. O modo do formulário encontra-se disponível no site
http://www.sigaeps.fiocruz.br
Desistência
Em caso de desistência do curso o candidato deverá apresentar carta Coordenação do Programa de Pósgraduação Lato Sensu do INI, solicitando o cancelamento da sua matrícula.
Não será permitido o trancamento de matrícula.
Titulação
Para a obtenção do Certificado de Conclusão do Curso o aluno deverá: (1) apresentar frequência mínima de
75% do total da carga horária do curso e (2) cursar com aproveitamento as atividades propostas no curso.

Bolsas de Estudo e Hospedagem
 O INI não oferece bolsas de estudo.
 A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou países.
Disposições finais
 Não haverá a obrigatoriedade do preenchimento de todas as vagas.
 A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição dos
respectivos interessados para retirada, na Secretariada Vice Direção de Ensino, por um prazo não
superior a 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do Resultado Final da Seleção. Após esse prazo, os
documentos restantes serão incinerados.
 Os casos omissos nesta chamada de Seleção pública serão resolvidos pela Vice-Direção de Ensino do
INI.
Endereço para envio da documentação/Outras informações
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas
Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de Ensino do INI
Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos
Cep: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ
Tele/FAX: (21) 3865-9581
e-mail: ensino@ini.fiocruz.br
Horário de atendimento ao público: 9 às 16h
Homepage: www.ini.fiocruz.br

