
 

 

 

 

 

 

CURSO  DE  ESPECIALIZAÇÃO  EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

                                                                       PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS 

  ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS SELECIONADOS  

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB/MEC), tornam público, por meio deste instrumento de divulgação, 
o aditivo de retificação da relação de candidatos selecionados no processo de seleção para 
preenchimento de vagas de ALUNOS do Curso de Especialização em Gestão Estratégica de 
Investimentos na Educação Básica, na modalidade a distância com momentos presenciais. 

A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições, e, por necessidade, conveniência e oportunidade, 
resolve: 

INCLUIR na relação de selecionados publicada em 30 de janeiro de 2019 os candidatos do POLO DE 
GUARULHOS - SP. 

Registre-se que não houve candidatos aprovados suficientes para preenchimento total das vagas e da 
suplência nos Polos UAB de Friburgo/RJ, Rio das Ostras/RJ e Rocinha/RJ. Conforme previsto no Edital, 
no subitem 5.5, foi concedida pela Coordenação Geral da UAB na Capes/MEC, autorização para 
remanejamento abaixo descrito: 

 As 06 (seis) vagas do Polo de Friburgo foram remanejadas para o Polo de Rio das Ostras, 
totalizando uma turma com 23 (vinte e três) alunos; 

 

 Do Polo de Nova Iguaçu, com excedente de inscritos, remanejamos 05 (cinco) alunos para o 
Polo de Niterói e outros 05 (cinco) alunos para o Polo da Rocinha, de modo a completar as 
turmas e deixar suplentes; 

 

 No Polo de Guarulhos, com um grande número de inscritos, abriremos 02 (duas) turmas; 
 

 Os demais Polos seguem sem alterações, todos já com uma margem de excedentes para 
suplência, totalizando 235 (duzentos e trinta e cinco) selecionados. 
 

Os candidatos selecionados devem cumprir rigorosamente todos procedimentos para efetivação da 
matrícula, descritos no edital que rege este processo seletivo e destacados neste documento. 
 

 



POLO: GUARULHOS/SP 

CANDIDATOS SELECIONADOS 

ALEXANDRA AVELINO CARDOSO 
 

ALINE DE SÁ MENDES 
 

ANDERSON LEÃO 
 

ARIANE AMPARO DA SILVA 
 

CAROLINA VANELLI DE SOUZA 
 

CINTHIA FERREIRA DA SILVA 
 

CLAUDENIR APARECIDO MEDEIROS AGUIAR 
 

CLEUZA CUNES MESTRINEL 
 

CRISTIELAINE APARECIDA ALVES DE SOUZA 
 

DENISE ALVARES BITTAR 
 

DIEGO MARQUES DE CARVALHO 
 

DOUGLAS MANOEL ANTONIO DE ABREU PESTANA DOS SANTOS 
 

EDENILSON FERNANDO CATARINA 
 

EMANOELA GONÇALVES RAMOS 
 

FERNANDA DELFINO AMORIM 
 

FLAVIANE CORDEIRO SANTOS 
 

JÉSSICA ZAGOTO BESSA 
 

JOSE CARLOS AFONSO 
 

JOZEILDO KLEBERSON BARBOSA 
 

JULIANA CELI CARDOSO PIM 
 

KARINA ATAHYDE RAIMUNDO 
 

LAZARO JOSE DE ABREU JUNIOR 
 

LILIAN DOS SANTOS LACERDA 
 



LUCIANA MORAIS DE PAULA 

LUCIENE ALMEIDA ANDRADE 
 

LUSIA PELICIA AFONSO 

MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA 
 

MÁRCIA APARECIDA COSTA 
 

MARCOS ANTONIO MOTTA 
 

NIVALDO CAMPOS BATISTA DOS SANTOS 
 

PAULO KLEBER DIAS BEZERRA 
 

PAULO ROBERTO BARBOSA 
 

PEDRO PERES JUNIOR 
 

PRISCILA ROSA DE ARAUJO BRAGA 
 

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA 
 

RUTH TEODÓSIO RODRIGUES COELHO 
 

SIONY DA SILVA 
 

UEVERSON APARECIDO NAZARE 
 

VICTOR AMADEU BRITO DOS SANTOS 
 

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA HENRIQUE 

                                               SUPLENTES 

KETILLY DAYANE FARIA GOMES 
 

LUCIANA MARTINS CORREIA 

ROSINELY ZUTIN DOS SANTOS 

 

 

 

 

Em destaque os itens do edital referentes à matrícula: 

Os candidatos selecionados deverão POSTAR OS DOCUMENTOS exigidos na matrícula no período de 

31/01 a 08/02/2019. 

 



Procedimento para matrícula: 
 
Os candidatos selecionados deverão enviar pelos correios, preferencialmente via Sedex ou carta 
registrada, toda a documentação exigida para o endereço informado abaixo. Os candidatos 
selecionados que deixarem de POSTAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA MATRÍCULA até o dia 
08/02/2019 serão considerados desistentes.  

E N S P / F I O C R U Z 
Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Investimentos na Educação Básica  

SELEÇÃO DE ALUNOS 
Caixa Postal 35519 - CEP 21040-970 – Rio de Janeiro-RJ 

 
OBSERVAÇÃO: havendo pendência de qualquer dos documentos requeridos, a matrícula não será 
efetivada. 

Documentos exigidos na matrícula: 

a. Fotocópia autenticada da carteira de identidade, na qual conste o campo “naturalidade” (frente e 
verso na mesma folha); 

Observações relacionadas à carteira de identidade: 

 A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita porque nela não consta o campo 
naturalidade; 

 Todos os dados da fotocópia autenticada da carteira de identidade, inclusive os do órgão 
emissor, necessitam estar legíveis; 

 Não serão aceitas fotocópias autenticadas da carteira de identidade cujos dados estejam 
ilegíveis; 

 As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 

b. Fotocópia da Certidão de Casamento, caso haja divergência do nome constante na documentação 

apresentada;  

c. Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o número no 
documento de identidade;  

d. Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha). Os 
candidatos que ainda não possuem o diploma deverão apresentar declaração de conclusão de curso, 
informando data da colação de grau, já realizada, em papel timbrado, devidamente carimbada e 
assinada. A data desta declaração não poderá ultrapassar o período de 02 (dois) anos anteriores à data 
de divulgação do presente documento. Neste caso, será necessária a apresentação de declaração em 
que também constem a Portaria de Reconhecimento do Curso e a data de sua publicação no Diário 
Oficial da União. No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar 
cópia autenticada de seu diploma devidamente revalidado no Brasil; 

e. 01 (uma) foto 3x4, de frente e recente, com o nome completo do candidato escrito no verso. Não 
serão aceitas fotos escaneadas.  

A divulgação dos alunos matriculados será feita no portal EAD/ENSP/Fiocruz (www.ead.fiocruz.br) e 
no site de ensino da ENSP ( ensino.ensp.fiocruz.br ) a partir de 01/03/2019. 

http://www.ead.fiocruz.br/


 

Observações relacionadas aos Encontros Presenciais: 

 A presença do aluno (titulares e suplentes) em todos os Encontros Presenciais é obrigatória; 

 A incorporação dos suplentes poderá ocorrer DESDE QUE PARTICIPE DO 1º MOMENTO 
PRESENCIAL e que haja vacância dentre os selecionados como titulares ou excepcionalmente 
por deliberação da Coordenação do curso; 

 Os encontros presenciais estão previstos para ocorrer nos meses de março/2019; 
setembro/2019 e março/2020. A confirmação das datas dos encontros presenciais e dos locais 
de realização será divulgada, oportunamente, no Portal EAD/ENSP (www.ead.fiocruz.br) e no 
site do ensino da ENSP (ensino.ensp.fiocru.br);   

 

                                                                                                                  

                                                                                                     Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2019 

Serviço de Gestão Acadêmica 

 

http://www.ead.fiocruz.br/

