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Chamada de candidaturas para a 

Medalha Virginia Schall de Mérito Educacional 

Maio de 2022 

 

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

inscrições para a Medalha Virginia Schall. A Medalha, concedida anualmente, visa 

reconhecer e valorizar os esforços educacionais de seus servidores e servidoras, distinguindo 

suas trajetórias acadêmicas de elevado mérito na educação, no campo da saúde, conforme 

regulamento a seguir.   

 

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. A premiação será concedida para apenas um 

indivíduo, sem possibilidade de concessão compartilhada nem a concessão de Menção 

Honrosa. 

 

Da Área de Atuação  

 No ano de 2022, somente serão aceitas candidaturas de profissionais com destacada 

atuação nas áreas da Medicina e/ou Ciências Biológicas aplicadas e Biomedicina. 

 A chamada interna anual da Medalha identificará a área na qual ocorrerá a concessão. 

 

Das Características dos Candidatos e Candidatas 

Esperam-se as seguintes características dos indicados à Medalha Virginia Schall:  

 Trajetória meritória de contribuições para a educação por meio da formação de pessoal 

para o campo da saúde e reconhecida pelos pares; 

 Integridade profissional; 

 Contribuição duradoura para o campo de atuação, expressa, entre outros elementos, pela 

capacidade dos seus ex-alunos; 
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 Reconhecimento geral das características de liderança no campo da educação; 

 Influência estadual, nacional e/ou internacional nas políticas educacionais. 

 

Das Inscrições 

 

A Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação (VPEIC) coordenará o processo 

de inscrição, o qual deverá ocorrer por meio de chamada pública interna, durante o primeiro 

semestre de cada ano. 

A candidatura à Medalha poderá ser apresentada de três formas:  

(a) Autoindicação – 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 abaixo relacionados, 

obedecendo os prazos e as orientações constantes desta chamada, valendo o envio como 

aceitação de todos os termos. 

 

Para inscrição deverão ser anexados: 

1. Documento de inscrição da candidatura à Medalha Virginia Schall, que pode ser 

apresentado pelo(a) próprio(a) candidato(a) (autoindicação), por Conselho 

Deliberativo de unidade da Fiocruz ou por Comissão de Pós-Graduação de programa 

de pós-graduação stricto sensu da Fiocruz. Em qualquer situação, o(a) candidato(a) 

precisará manifestar que está de acordo com a indicação e com os termos aqui 

apresentados. Solicita-se enviar arquivo pdf ou em figura digitalizada do documento 

impresso, no formato indicado no anexo da chamada.  

2. Documento-síntese sobre o(a) candidato(a), 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 ou da indicada, durante 

todo o processo de concessão da Medalha Virginia Schall, inclusive na sua divulgação; 
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3. Memorial da contribuição educacional do(a) candidato(a), com ênfase numa avaliação 

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

considerar principalmente as características esperadas dos concorrentes à Medalha 

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

V desta Chamada (documento de aproximadamente 10 páginas, em formato A4, fonte 

Arial 11, espaço simples e com margens de 2,5 cm em todas as bordas; encaminhado 

em arquivo pdf); 

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

candidata. As cartas devem enfatizar os aspectos qualitativos e indicar as 

características que distinguem o(a) candidato(a) como um(a) Professor(a) de elevado 

mérito e as contribuições feitas para a carreira do orientando (cada carta com até duas 

páginas, em formato A4, fonte Arial 11, espaço simples e com margens de 2,5 cm em 

todas as bordas; encaminhado em arquivo pdf); 

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

 

Os documentos devem ser enviados, com clara indicação do nome do candidato(a), para o 

endereço medalhavs@fiocruz.br.   

 

Do processo, critérios de seleção e da solenidade de entrega 

Pré-análise 

Análise técnica de conformidade da documentação pela Coordenação Geral de Educação 

(CGE), para exclusão das candidaturas em desconformidade com o exigido. 
 

Comitê de Seleção  

O Comitê de Seleção será formado levando em conta o número de inscritos anualmente. 

Os membros da comissão serão indicados pela VPEIC, e deverão: 

• Ser pessoas de notório saber nos seus campos de atuação; 

• Incluir membros internos e externos à Fiocruz. 
 

A participação na Comissão Julgadora ocorrerá ad honorem e será reconhecida em 

documento da Presidência da Fiocruz. 
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       Pontos a serem considerados pelo Comitê 

 Análise das características esperadas dos candidatos e candidatas à Medalha Virginia 

Schall; 

 Contribuição do(a) candidato(a) à carreira dos seus orientandos. Devem ser valorizados a 

diversidade de orientandos e o seu sucesso na carreira; 

 Mérito intelectual, domínio do seu campo de conhecimento; 

 Criatividade, originalidade e potencial transformador da atuação do(a) candidato(a); 

 Benefício social e impactos amplos da atuação educacional do candidato(a), que incluem, 

mas não são limitados à participação de segmentos sub-representados no campo 

científico relacionados a gênero, raça e de indivíduos portadores de necessidades 

especiais; 

 Contribuição para a ação do Sistema Único de Saúde; 

 Contribuição para a Ciência, Tecnologia & Inovação; 

 Contribuição para o avanço aos princípios da ética e da bioética; 

 Contribuição para a comunicação social da Ciência e engajamento público com a Ciência 

e Tecnologia; 

 Contribuição para a melhoria da metodologia e da infraestrutura educacional. 
 

Indicação do Premiado 

Somente um(a) candidato(a) poderá ser indicado(a) a cada ano pelo Comitê de Seleção, não 

sendo possível o empate entre mais de um concorrente. 

A Medalha Virginia Schall não fará indicação de Menções Honrosas. 

 

Da Premiação e da Solenidade de Entrega 

Da decisão do Comitê de Seleção não caberá recurso. Receberá a Medalha Virginia Schall o 

candidato indicado pelo Comitê de Seleção.  
 

O Premiado fará uma conferência de cerca de 30 minutos, sobre a sua trajetória, durante a 

solenidade de entrega da Medalha Virginia Schall.  
 

O texto de divulgação científica e o vídeo da conferência na cerimônia de entrega da 

Medalha, assim como fotos do premiado, serão mantidos em área específica do portal do 

Campus Virtual Fiocruz, com indicação do ano da concessão, sem prejuízo de sua divulgação 

em outros veículos. 
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A Medalha Virginia Schall será entregue pela Presidente da Fiocruz, na semana do Dia do 

Professor. 
 

Entre os convidados para a solenidade deverão estar os membros do CD da Fiocruz e os 

componentes da comissão de seleção. 

 

Calendário  

Fases Data 

Lançamento da Chamada e início das 

inscrições 

05/05/2022 

Envio das inscrições  Até 19/08/2022 

Processo de seleção  Até 16/09/2022 

Divulgação do resultado 22/09/2022 

Solenidade de Entrega Em outubro, em dia a ser divulgado pela VPEIC, de 

acordo o cronograma de comemoração do dia do 

professor. 

 

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2022. 

 

Nísia Trindade Lima 

Presidente 

Fundação Oswaldo Cruz 
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ANEXO DA CHAMADA 
 

Medalha Virginia Schall de Mérito Educacional 

 

Solicitação de Inscrição 
 

 

 

(Local), (data) de mês de 2022. 

 

Nome: 

 

Siape: 

 

Cargo: 

 

Unidade: 

 

Telefone: 

 

E-mail: 

 

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

 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 


