
Coordenação Geral de Pós-graduação da Vice-Presidência de Educação, 

Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA FIOCRUZ 

 

 
CHAMADA INTERNA PARA SELEÇÃO PARA CURSOS DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA EM DIFERENTES MODALIDADES  
 

 

A Coordenação Geral de Educação da Vice-Presidência de Educação, Informação e 

Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), faz saber, por via da presente 

chamada que estão abertas, no período de 19/03/2018 a 30/03/2018, as inscrições para 

cursos de língua estrangeira segundo listagem abaixo: 

1) Seleção de profissionais de atendimento das secretarias acadêmicas para o Curso 

de Inglês Básico Profissional.  

2) Curso de Inglês Instrumental para Docentes 

3) Curso de Inglês Técnico  

4) Curso de Inglês para Redação de Artigos Acadêmicos 

 

Estas ações conjugadas visam aprimorar as habilidades em lingua estrangeira da 

comunidade de alunos, funcionários e colaboradores da FIOCRUZ, facilitando a 

interação com pares, melhorando a capacidade de cooperar e ampliar a visibilidade 

internacional da Educação na Fiocruz, bem como ampliar as possibilidades de construção 

de parcerias e redes internacionais. 



 

Curso Publico alvo Objetivos  Vagas Período Local do curso 

Curso de Inglês 

Básico Profissional 

profissionais de 

atendimento das 

secretarias acadêmicas 

desenvolver noções básicas de 

inglês, com foco na oralidade 

5 vagas 

indicadas, via 

memorando, 

pelos 

representantes 

máximo da 

educação em 

cada unidade 

13 de Abril  a 28 

Setembro de 

2018 

2as e 6as a partir de 

13/04/2018, no horário de 

14:45 às 16:45h, na sala 4 

do Pavilhão Arthur Neiva 

Curso de Inglês 

Instrumental para 

docentes 

Professores com 

interesses em 

parcerias 

internacionais e 

interesse em participar 

de editais 

internacionais 

Desenvolver habilidades 

essenciais de conversação, 

redação de documentos 

técnicos em língua inglesa 

15 vagas 17 de Abril de 

2018 a 30 de 

Outubro de 2018 

terças-feiras, no horário de 

13:45h às 16:45h, na sala 4 

do Pavilhão Arthur Neiva 



Curso de Inglês 

técnico 

colaboradores que 

exercem função de 

assessoria em na pós-

graduação ou nas 

assessorias de 

Relações 

internacionais 

Desenvolver habilidades 

essenciais de conversação, 

redação de relatórios técnicos e 

prestação de contas em língua 

inglesa 

15 vagas 12 de Abril de 

2018 a 26 de 

Outubro de 2018 

quinta-feiras, no horário de 

13h20 às 16h20, na sala 4 

do Pavilhão Arthur Neiva 

Curso de Inglês 

para Redação de 

Artigos 

Acadêmicos 

Alunos de pós-

graduação stricto 

sensu  

- AAprimorar a redação de resumos 

e artigos científicos em língua 

inglesa. 

 

15 vagas Turma 1 - de 19 

de Abril de 2018 a 

28 de Junho de 

2018; 

Prova: 09/04/2018 

Resultado: 

17/04/2018 

 

quinta-feira, no horário de 

9h30 às 12h30, na sala 4 do 

Pavilhão Arthur Neiva. 

Turma 2 – de 02 

de agosto a 25 de 

outubro de 2018. 

quinta-feira, no horário de 

9h30 às 12h30, na sala 4 do 

Pavilhão Arthur Neiva. 



Inscrição, prova e 

Resultado a ser 

divulgado 

 

 

 



Elegibilidade: 

Para todos o cursos é importante que os alunos tenham disponível um laptop individual 

ou celular com internet para utilizar em todas as aulas;  

 

Inscrições 

 

Os candidatos devem fazer a inscrição através do Campus Virtual da FIOCRUZ 

(https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=inscricao-selecao) até o dia 30/03/2018. No dia 

09/04/2018 será publicado o resultado.   

 

Avaliação das Inscrições: 
a) A avaliação das candidaturas será feita pela Comissão Organizadora; 

b)  Será respeitada a ordem de inscrição de cada unidade e o número de vagas; 

c)  O resultado sairá dez dias após a conclusão da inscrição. 

 
Para informações adicionais contatar:  
Adelia Araujo através do e-mail: edu.internacional@fiocruz.br 
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