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Chamada de candidaturas para a 

Medalha Virginia Schall de Mérito Educacional 

Março de 2020 

 

A Presidência da Fiocruz faz saber, por via da presente chamada pública, que estão abertas as 

inscrições para a Medalha Virginia Schall. A Medalha visa distinguir trajetórias acadêmicas de 

elevado mérito na educação no campo da saúde e segue o Regulamento específico anexo.   

 

Do Público-Alvo 

A Medalha é destinada a servidores da Fiocruz com reconhecida trajetória de vida e atuação 

meritória no campo da educação em saúde. Para descrição das características esperadas, 

consultar o Regulamento da Medalha Virginia Schall. 

 

Da Área de Atuação  

 No ano de 2020, somente serão aceitas candidaturas de profissionais com destacada 

atuação nas áreas da medicina e/ou ciências biológicas aplicadas à saúde e biomedicina. 

 

Das Inscrições 

A candidatura à Medalha poderá ser apresentada de três formas:  

(a) Auto indicação – o servidor apresenta a sua própria candidatura;  

(b) Indicação por Conselho Deliberativo (CD) de unidade da Fiocruz; 

(c) Indicação pela Comissão de Pós-Graduação (CPG) de programa de pós-graduação stricto 

sensu da Fiocruz. 

Na apresentação da candidatura deverão ser enviados os documentos previstos no 

Regulamento, obedecendo os prazos e as orientações constantes desta chamada. Tal envio 

implicará na aceitação dos termos do Regulamento da Medalha Virginia Schall. 

Os documentos devem ser enviados em arquivo PDF, com clara indicação do nome do 

candidato, para o endereço medalhavs@fiocruz.br.   
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Do processo, critérios de seleção e da solenidade de entrega 

Os itens referentes à seleção, incluindo os critérios a serem utilizados, e à solenidade de entrega 

devem ser consultados no Regulamento da Medalha Virginia Schall. 

 

Calendário  

Fases Data 

Lançamento da Chamada 16/03/2020 

Envio das inscrições  Até 19 de agosto de 2020 

Processo de seleção  Até 16 de setembro de 2020 

Divulgação do resultado 18 de setembro de 2020 

Solenidade de Entrega 15 de outubro de 2020 

 

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020. 

 

Nísia Trindade Lima 

Presidente 

Fundação Oswaldo Cruz 
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Medalha Virginia Schall de Mérito Educacional 

 

Solicitação de Inscrição 
 

 

 

(Local), (data) de mês de 2020. 

 

Nome: 

 

Siape: 

 

Cargo: 

 

Unidade: 

 

Telefone: 

 

E-mail: 

 

Estou de acordo com a indicação e com os termos do Regulamento. 

 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 


