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ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 
Prezada (o) candidata (o), 

 

Buscando auxiliá-la (o) na sua inscrição e no momento de anexar os documentos exigidos, 

destacamos: 

 

a) FRENTE E VERSO - Você deve enviar apenas um arquivo constando a FRENTE E O 

VERSO dos documentos que exijam isso. Para fazer a união de arquivos PDFs há vários 

sites na internet de forma gratuita, como, por exemplo: https://www.ilovepdf.com/   

 

b) DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – NÃO pode ser substituído por diploma de outros cursos 

(especialização, mestrado, doutorado). E deve ser FRENTE E VERSO. 

 

c) FOTOGRAFIA 3x4: de preferência, anexem em arquivo JPEG ou PNG.  

 

d) COMPROVANTE INSTITUCIONAL: 

 

1. Para candidatos ao Curso de Aperfeiçoamento (ALUNOS) deve ser atual (validade 

de no mínimo 3 meses), comprovando que você trabalha na APS OU que você é 

gestor na APS e/ou VS. Atenção! No caso da VS, apenas gestores podem se 

inscrever para o curso e a declaração também deve ser atual (validade de no 

mínimo 3 meses); 

 

2. Para TUTORES: A declaração institucional deve deixar claro o tempo de experiência 

na APS/VS; 

 

3. Importante: O envio de documentos que comprovem a sua contratação, como 

editais e cópia da carteira de trabalho são insuficientes. É preciso enviar 

comprovação de tempo de se serviço, uma vez que cópias de editais e carteira 

de trabalho não comprovam o tempo de vínculo. Caso apresente esses documentos 

também inclua outra declaração que comprove a continuidade no trabalho. Nesse 

caso devem unificar os documentos (um único arquivo) como referido em itens 

anteriores; 

 
4. DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO: deve ser TODA redigida a mão pelo 

candidato, transcrevendo todas as informações constantes no modelo, bem como 

deve ser devidamente assinada; 

 
5. Para tutores: Os certificados comprobatórios de experiência em EaD devem ter 

inclusos a carga horária, a área (saúde, educação e/ou metodologias EaD) e estar 

claro que o curso foi realizado e concluído à distância (Item D, I e III do Edital). 

http://www.icict.fiocruz.br/
https://www.ilovepdf.com/
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Assim como nos demais casos, havendo mais de um certificado, unifiquem todos 

em um único PDF, pois só é possível anexar um arquivo por documento exigido. 

 

 

Ao anexarem os documentos, por favor, verifiquem se eles se encontram legíveis. Vale lembrar 

que os documentos não devem ultrapassar 200mb. Por isso, verifiquem o tamanho dos 

arquivos enviados.  

 

Desejamos muito receber e homologar sua inscrição! 

 
 

http://www.icict.fiocruz.br/

