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AVISO DE ALTERAÇÃO DE CHAMADA DE SELEÇÃO 

 
CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA de Candidatos ao Programa de Pós-Graduação stricto 

sensu em Biologia Celular e Molecular em nível Doutorado – 2020B 
(Credenciado pela CAPES com conceito 7) 

 

Em concordância com as recomendações de distanciamento social contempladas no 

“Plano de Contingência da Fiocruz diante da pandemia da doença pelo SARS-CoV-2 

(COVID19)”, o Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e Molecular vem 

comunicar as alterações na chamada pública 2020B para Doutorado: 

 

Onde se lê: 

2.2. APRESENTAÇÃO ORAL E DEFESA DO PROJETO DE TESE DE DOUTORADO - ELIMINATÓRIA 

Observações: Recomenda-se ao candidato comparecer ao local da entrevista com 20 (vinte) 

minutos de antecedência da hora marcada. É importante ressaltar que decorridos 15 (quinze) 

minutos do início do horário agendado, o candidato retardatário poderá ser considerado faltoso. 

Nesta etapa será obrigatória a autorização da gravação e utilização da imagem e/ou som de voz, 

como parte dos requisitos obrigatórios para a terceira etapa do Processo Seletivo ao Doutorado 

do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular. 

 

 

Leia-se: 

2.2. APRESENTAÇÃO ORAL E DEFESA DO PROJETO DE TESE DE DOUTORADO - ELIMINATÓRIA 

Observações:  A apresentação oral e defesa do projeto de tese de doutorado será feita 

remotamente utilizando a ferramenta Zoom. Recomenda-se ao candidato baixar o aplicativo 

com antecedência e entrar na sala virtual 10 (dez) minutos antes da hora marcada e aguardar 

a autorização do moderador para entrada na sala. É importante ressaltar que decorridos 15 

(quinze) minutos do início do horário agendado, o candidato retardatário poderá ser considerado 

faltoso. 
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Nesta etapa será obrigatória a autorização da gravação e utilização da imagem e/ou som de voz, 

como parte dos requisitos obrigatórios para a segunda etapa do Processo Seletivo ao Doutorado 

do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular. 

-  O candidato será responsável por providenciar e garantir banda de internet com velocidade 

compatível para emissão de som e imagem em tempo real. O candidato se responsabilizará por 

testar a conexão com a Secretaria do Programa, quando solicitado. O Programa não se 

responsabilizará por problemas na conexão por parte do candidato. Em caso de falha na 

comunicação on-line por parte do programa de pós-graduação, será remarcado novo horário, 

obedecendo ao período de divulgação dos resultados presente nesta chamada.  

 

Onde se lê: 

* Este recurso deverá ser redigido pelo candidato, assinado por este e pelo orientador e entregue na 

forma de carta na Secretaria Acadêmica, das 9h às 14 horas. 

 

Leia-se: 

* Este recurso deverá ser redigido pelo candidato, assinado por este e pelo orientador e 

enviado na forma de carta por e-mail (posgbcm@ioc.fiocruz.br), até as 23h59 do dia 

28/07/2020. 

 

Salientamos ainda que o calendário previsto está mantido e que as entrevistas 

ocorrerão de forma remota nas datas originalmente divulgadas na chamada.  

 

  

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2020. 

 

 

Coordenação do Programa de  

Pós-graduação em Biologia Celular e Molecular 

Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz 

  


