
 

 

Perguntas Frequentes: 

 

Edital Pós-Doutorado Júnior 
 

Pós-Doutorado Júnior: Tem como objetivo de ampliar e dar qualidade às atividades de pesquisa básica, 

aplicada, assistencial, clínica e/ou de Saúde Pública articulada com o ensino, para todas as unidades e 

escritórios da Fiocruz 

Para participar é necessário ter defendido a tese de doutorado em quanto tempo?  

- Pesquisadores com doutorado obtido a partir de 22 de agosto de 2012 [em até 7 (sete) anos] em 

instituições nacionais e/ou internacionais.  

Essa condição poderá ser ajustada em até dois anos para mulheres com filhos. Assim, mulheres com 

um único filho deverão ter obtido seu grau de doutora em 2011 e com dois ou mais filhos, depois de 

2010.  

Quantas bolsas serão financiadas?  

- Serão oferecidas até 80 bolsas, disponibilizadas em duas chamadas, 40 bolsas nesta primeira 

chamada e 40 na segunda chamada em 2020.  

Haverá cota por área?  

- Sim. Ciências Biológicas aplicadas à Saúde e Biomedicina: 16; Medicina: 7; Ciências Humanas e Sociais; 

Interdiscipinar: 7; Saúde Coletiva: 10  

Obs.: Poderá haver mudanças nessa distribuição em relação à previsão inicial. Neste caso, se houver 

excedente de propostas classificadas em uma área e sobra de bolsas em outra, (por baixa demanda ou 

número de propostas aprovadas abaixo da estimativa inicial) haverá redistribuição.  

 

 

 



 

Qual a duração da bolsa?  

- A bolsa terá duração de 12 meses, podendo ser renovada por período máximo de até 12 meses, 

havendo disponibilidade financeira e atingindo os objetivos. 

Quem deve submeter a proposta?  

- As submissões de propostas deverão ser realizadas pelo pesquisador supervisor que deverá ser 

servidor ativo da Fiocruz.  

Quem será responsável pela bolsa?  

- A bolsa será responsabilidade do pesquisador supervisor, podendo este requerer substituição a partir 

do 6º mês de concessão da bolsa e até no máximo o 18º mês da vigência da bolsa.  

Tenho um projeto aprovado em dos Editais Inova 2018, posso submeter a este Edital?  

- É possível a submissão, desde que os projetos sejam diferentes. 

É possível concorrer à bolsa de Pós-Doutorado com mais de uma proposta, com projetos diferentes e 

orientadores diferentes?  

- Não é possível o mesmo candidato concorrer a mais de uma bolsa, mesmo com supervisores e 

projetos diferentes.   

Tenho vinculo empregatício, posso submeter ao Edital?  

- Não serão concedidas bolsas a candidatos que tenham vínculo empregatício. 

 
Nota: Sugerimos que usem o botão “Salvar Rascunho” 

Ao salvar rascunho, você receberá um link por e-mail que permitirá que você continue a preencher sua 

proposta para envio posterior. 

 

Sou Brasileiro (ou estrangeiro) e desenvolvi meu doutoramento no exterior e meu diploma não está 

reconhecido por instituição de ensino nacional, poderei participar do Edital? 

- Na página 2. Item “2. A QUEM SE DESTINA “ 

Está escrito: 

“O programa INOVA FIOCRUZ está comprometido com a equidade, valorização da diversidade e 

inclusão. Nesse sentido, este edital destina-se a pesquisadores com doutorado obtido a partir de 22 

de agosto de 2012 [em até 7 (sete) anos] em instituições nacionais e/ou internacionais, estes últimos 



 

com reconhecimento por instituição de ensino nacional, e com competência profissional para atuarem 

na investigação científica ou tecnológica na Fiocruz.” 

Entretanto, de acordo com o documento de errata ao Edital PDJ:  

O Programa Inova irá considerar o seu diploma para inscrição desde que ele seja emitido por instituição 

no exterior de reconhecida excelência acadêmica. Caso da aprovação do candidato, a validação do 

diploma deverá ser solicitada no primeiro ano da bolsa. 

 

O que significa ser servidor ativo da Fiocruz no âmbito do Programa Inova? 

- Na página 4 deste Edital foi destacada uma “Observação Importante”: 

“As submissões de propostas deverão ser realizadas pelo pesquisador supervisor que deverá ser 

servidor ativo da Fiocruz.” 

Esta condição se refere ao servidor ativo, ao servidor Pesquisador Voluntário Sênior com vínculo 

formalizado na Instituição, ou ao servidor aposentado com vínculo de docente permanente em 

Programas de Pós-Graduação da Fiocruz. 

 

Na página 8, item” 3.e. Cronograma”, está descrito que devo apresentar o cronograma do projeto para 

até 24 meses, mas no formulário só aparece 12 meses, qual dos dois está correto? 

- O formulário eletrônico está correto, neste momento desejamos saber o que será realizado no prazo 

de 12 meses. 

Confira esta correção no documento de errata.  

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/errata_edital_pdj_-_12.06.2019.pdf  

 

E se o pesquisador supervisor tiver apenas uma orientação de doutorado? 

- Na página 11 do Edital, no item 7. Critérios de Elegibilidade, estava escrito que:  

“O pesquisador supervisor deverá ser servidor da Fiocruz e doutor com duas orientações de 

doutorado.” 

Esta condição foi alterada no documento de errata para: 

“O pesquisador supervisor deverá ser servidor da Fiocruz e doutor com uma orientação de doutorado 

concluída.” 

 

 

 

 

 

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/errata_edital_pdj_-_12.06.2019.pdf


 

 

 

Edital Produtos Inovadores – Segunda Rodada 
 

Produtos Inovadores tem como principal objetivo fomentar projetos que se encontram em estágio avançado 

de desenvolvimento, com possibilidades concretas de geração de produtos para a sociedade, em todas as 

áreas de atuação da Fiocruz.  

 

A chamada é aberta a todos os servidores da Fiocruz, nesse caso excluiria outros vínculos?  

- Para a coordenação de projetos, é necessário que o proponente seja servidor. Profissionais com outros 

vínculos com a Fiocruz, que não servidores públicos, podem participar em até dois projetos como membro de 

equipe.  

 

Coordenador de proposta em um edital poderá encaminhar proposta como coordenador para outro edital 

do Programa Inova Fiocruz, com projeto distinto?  

- Sim. É permitido que o coordenador de um projeto no Edital Produtos Inovadores submeta outra proposta, 

distinta, em outro edital do Programa Inova Fiocruz.  

 

O edital Produtos Inovadores se aplica a todas as áreas da Fiocruz? 

 - Sim. Neste caso, as áreas estão divididas em três categorias:  

Categoria i – Produtos de desenvolvimento de medicamentos, vacinas, reativos de diagnóstico e dispositivos 

médicos.  

Categoria ii – Produtos educacionais, sociais, assistenciais, ambientais e de gestão em saúde. Categoria iii – 

Produtos de tecnologia da informação e comunicação.  

 

Por que o projeto deve se enquadrar em etapas específicas de desenvolvimento? 

 - O objetivo deste edital é apoiar projetos com possibilidades concretas de geração de produtos.  

 

Como saber em qual etapa de desenvolvimento o projeto de enquadra? 

 - O anexo 1 descreve as etapas de desenvolvimento para projetos, nas três categorias deste edital. 

 

 Nota: Sugerimos que usem o botão “Salvar Rascunho” 

 Ao salvar rascunho, você receberá um link por e-mail que permitirá que você continue a preencher sua 

proposta para envio posterior. 

 


