
 

 

 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
Instituto Oswaldo Cruz 
Coordenação Curso de Pós-Graduação em Biologia Computacional e  
Sistemas  

      ERRATA  
 

CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA 
de Candidatos ao Programa de Pós-Graduação Stricto sensu 

em Biologia Computacional e Sistemas em nível Doutorado - Fluxo Contínuo 2013 
 
 

Onde se lê: 
 

 As inscrições serão realizadas on line por meio da Plataforma SIGA no endereço eletrônico 
www.sigass.fiocruz.br, onde os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico de inscrição (ver 

Anexo I). 
 
Leia-se:  

 
As inscrições serão realizadas on line por meio da Plataforma SIGA no endereço eletrônico 

www.sigass.fiocruz.br, onde os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico de inscrição. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Onde se lê: 
 

a. Cópia assinada pelo candidato do formulário eletrônico de inscrição devidamente 
preenchido (ver instruções no Anexo 1). 
 

Leia-se:  
 

a.      Cópia assinada pelo candidato do formulário eletrônico de inscrição devidamente 
preenchido. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Onde se lê: 
 
- O candidato deverá requerer isenção da taxa de inscrição impreterivelmente em até 3 semanas 

de antecedência para o término do período válido de inscrição, enviando a documentação constante dos 
subitens 1, 2 e 3 do Anexo II, preferencialmente via sedex ou carta registrada, para Secretaria 

Acadêmica do Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz, Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Biologia 
Computacional e Sistemas, Avenida Brasil, 4365 – Pavilhão Arthur Neiva – Térreo – Manguinhos, Rio de 
Janeiro – RJ CEP: 21040-360. 

 
Leia-se:  

 
- O candidato deverá requerer isenção da taxa de inscrição impreterivelmente em até 3 semanas 

de antecedência para o término do período válido de inscrição, enviando a documentação constante dos 
subitens 1, 2 e 3 do Anexo I, preferencialmente via sedex ou carta registrada, para Secretaria 
Acadêmica do Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz, Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Biologia 
Computacional e Sistemas, Avenida Brasil, 4365 – Pavilhão Arthur Neiva – Térreo – Manguinhos, Rio de 
Janeiro – RJ CEP: 21040-360. 

 

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2013. 


