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ERRATA Nº 001 DA CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA NÍVEL PÓS-

DOUTORADO - CASA DE OSWALDO CRUZ/FIOCRUZ Nº 01/2021 
 
A comissão organizadora do processo seletivo de candidatos à bolsa para pós-doutorado na Casa 
de Oswaldo Cruz, vem a público divulgar a Errata n° 01 
 
ANEXO II - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA INSCRIÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS (AS) 

Onde se lê: 
 
IV - Departamento de Arquivo e Documentação (DAD) 

Estruturado em 1986, a partir de iniciativas destinadas à constituição de fontes de pesquisa 

histórica e à preservação da memória institucional da Fundação Oswaldo Cruz. O acervo histórico foi 

enriquecido com a identificação e a captação de arquivos pessoais de personalidades que se 

destacaram nos campos das ciências biomédicas e da saúde pública, dentre eles, os cientistas 

Oswaldo Cruz e Carlos Chagas e os negativos de vidro do Fundo Instituto Oswaldo Cruz - IOC (1903-

1946), reconhecidos como patrimônio documental da humanidade pelo Programa Memória do Mundo 

da Unesco, em 2007, 2008 e 2012, respectivamente.  Atualmente, o acervo arquivístico reúne fundos 

e coleções de documentos institucionais e pessoais, dos gêneros textual, iconográfico, cartográfico, 

sonoro e filmográfico que abrangem o período entre 1803 até os dias atuais. 

O Departamento é constituído pelo Serviço de Arquivo Histórico, que é responsável pelo 

tratamento técnico e a difusão do acervo histórico, viabilizando o acesso à pesquisadores e 

interessados através da Sala de Consulta e da Base Arch. O Serviço de Gestão de Documentos, 

trata dos arquivos correntes e intermediários da Casa de Oswaldo Cruz, bem como presta consultoria 

a outras unidades Fiocruz, detentoras de arquivos da mesma natureza. A Assistência Técnica do 

Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos (Sigda) atua na coordenação do Sistema afim de 

estabelecer normas e procedimentos para a gestão de documentos, com a elaboração de 

instrumentos técnicos institucionais, além de apoiar as unidades da Fiocruz na execução de suas 

atividades arquivísticas como o diagnóstico da situação dos arquivos e dos processos de gestão da 

informação, o levantamento e análise de massas documentais acumuladas, a organização dos 

arquivos correntes e a estruturação de arquivo intermediário. E por último, o Serviço de Conservação 

e Restauração de Documentos que atua diretamente na preservação de todo o acervo histórico, com 

ações de conservação e restauração dos itens documentais em suportes distintos e das condições 

ambientais de guarda do acervo permanente. 

 
Leia-se: 
 
IV - Departamento de Arquivo e Documentação (DAD) 

O Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz (DAD/COC) foi 
estruturado no final década de 1980, com o objetivo de reunir, preservar e divulgar o acervo 
institucional, arquivos e coleções pessoais, contribuindo com fontes para a pesquisa histórica e 
preservação da memória da Fiocruz e das ciências e da saúde no Brasil. 

O acervo histórico mantido sob a responsabilidade do DAD é constituído por fundos 
documentais dos institutos que compõem a Fiocruz, arquivos institucionais e arquivos e coleções 
pessoais adquiridos pela instituição. No acervo formado por mais de cem fundos e coleções 
destacam-se: os arquivos dos cientistas Oswaldo Cruz e Carlos Chagas e o conjunto de negativos 
de vidro do Fundo Instituto Oswaldo Cruz (1903-1946), reconhecidos pelo Programa Memória do 
Mundo da Unesco. Constituídos por documentos textuais, iconográficos, cartográficos, sonoros e 
filmográficos, os fundos e coleções cobrem distintos aspectos da história das ciências e da saúde 
pública, e revelam as trajetórias de instituições, homens e mulheres que viveram suas experiências 
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nos processos de institucionalização da ciência, transformação das práticas sanitárias e 
desenvolvimento do Sistema Único de Saúde no país, ao longo de todo o século XX. 

No Departamento, o Serviço de Arquivo Histórico é o setor responsável pelo tratamento técnico 
e a difusão do acervo histórico, viabilizando o acesso a pesquisadores e ao público em geral por meio 
da Sala de Consulta e da Base Arch. O Serviço de Gestão de Documentos trata dos arquivos 
correntes e intermediários da Casa de Oswaldo Cruz, bem como presta apoio a outras unidades 
Fiocruz, detentoras de arquivos da mesma natureza. A Assistência Técnica do Sistema de Gestão 
de Documentos e Arquivos (Sigda) atua na coordenação do Sistema com a missão de definir 
políticas, estratégias e diretrizes, estabelecer normas e procedimentos para a gestão de documentos 
no conjunto da instituição, além de articular-se a outras políticas e programas institucionais. Por fim, 
o Serviço de Conservação e Restauração de Documentos atua diretamente na preservação de todo 
o acervo histórico, com ações de conservação e restauração dos itens documentais em suportes 
distintos e no acompanhamento das condições ambientais de guarda do acervo. 
 
Onde se lê: 
 
Pré-requisitos: Doutorado em Arquivologia, História ou Ciências Sociais.   

 
Leia-se: 
 
Pré-requisito: Doutorado em Antropologia, Ciência da Informação, História, História das Ciências, 
Memória Social e Sociologia. 
Titulação, no máximo, há 8 anos, e possibilidade de dedicação exclusiva à bolsa. 
 
Onde se lê: 
 
Perfil do Projeto de Pesquisa: Arquivos institucionais e pessoais sob a guarda do DAD, Gestão de 

arquivos, Preservação de acervos, Preservação digital. 

 
Leia-se: 
 
Perfil do Projeto de Pesquisa: Projetos de pesquisa cuja temática esteja relacionada às áreas de 
atuação do DAD e/ou dialoguem com as linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em 
Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde (PPGPAT/COC), no que se 
refere ao tratamento e uso dos arquivos. Serão também aceitas propostas que abordem aspectos 
conceituais, metodológicos e técnicos, e tomem os fundos e coleções do acervo como objetos de 
estudo. 
 
Onde se lê: 
 

Resultados Esperados: 

- Publicação de artigo, contribuições sobre fundos e coleções para informações na Base ARCH, 

manual técnico, guia de fontes, exposição virtual etc;  

- Ministrar disciplina eletiva no curso de pós-graduação da COC - PPGPAT; 

- Apresentar projeto de pesquisa e resultados em um dos eventos realizados pelo DAD. 

 
Leia-se: 
 
Resultados Esperados: Publicação de um artigo em periódicos A1 a B1; elaboração de um produto 
de natureza técnica; comunicação de resultados da pesquisa em evento acadêmico de abrangência 
nacional; ministrar uma disciplina eletiva no PPGPAT/COC. 
 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2021. 


