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Edital 2018 

Medalha Virginia Schall de Mérito Educacional 

 

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

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

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

 

Do Público Alvo 

Servidores da Fiocruz, em atividade ou aposentados poderão se candidatar à Medalha, que 

valorizará a trajetória de vida de servidores da Fiocruz com reconhecida 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 2018, serão aceitas candidatura de profissionais com atuação nas ciências biológicas 

aplicadas à saúde e biomedicina. 

 

Das Inscrições 

Os candidatos deverão enviar os documentos abaixo listados, obedecendo os prazos e as 

orientações constantes desta chamada. Tal envio implicará na aceitação dos termos do 

Regulamento da Medalha Virginia Schall. 

1. Documento de inscrição da candidatura com a solicitação da candidatura à Medalha e 

aceitação dos termos deste Regulamento (arquivo pdf ou em figura digitalizada do 

documento impresso); 

2. Documento síntese sobre o candidato, indicando as suas realizações (documento de no 

máximo 300 palavras em arquivo pdf). Este texto não será considerado para a avaliação 

mas poderá ser usado na apresentação do indicado em todo o processo de concessão da 

Medalha Virginia Schall, inclusive na sua divulgação); 

3. Memorial da contribuição educacional do candidato com ênfase nas características 

qualitativas e não nos aspectos quantitativos do esforço desenvolvido. O texto deverá ter 

em conta principalmente as características esperadas dos concorrentes à Medalha 

Virginia Schall e dos pontos a serem considerados pelo Comitê de Seleção - itens II e V 

do Regulamento. O Memorial deverá se constituir em documento de aproximadamente 
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10 páginas A4 em fonte Arial 11, espaço simples e com margens de 2,5 cm em todas as 

bordas e encaminhado em arquivo pdf; 

4. Cartas de Recomendação de até cinco orientandos, atuais ou passados, do candidato. As 

cartas devem enfatizar os aspectos qualitativos e indicar as características que distinguem 

o candidato como um Professor de elevado mérito e as contribuições feitas para a carreira 

do orientando. (cada carta com até duas páginas - A4 em fonte Arial 11, espaço simples e 

com margens de 2,5 cm em todas as bordas e encaminhado em arquivo pdf); 

5. CV Lattes do candidato (arquivo pdf contendo o endereço eletrônico do CV). 

 

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

candidato, para o endereço MedalhaVS2018@fiocruz.br 

 

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 08/03/2018 

Envio das inscrições  Até 15 de agosto de 2018 

Processo de seleção  Até 14 de setembro 

Solenidade de Entrega Outubro 2018 

 

 

Rio de Janeiro, 08 de março de 2018. 

 

 

Nisia Trindade Lima 

Presidente 
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