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Publicado em 09 de outubro de 2018. 

 
COMUNICADO 

 
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio da 
Coordenação de Desenvolvimento Educacional e EAD (CDEAD) e a Universidade Aberta do Brasil 
(UAB/MEC), tornam público, por meio deste instrumento de divulgação, um COMUNICADO INFORMANDO 
DATAS E LOCAIS DOS MOMENTOS PRESENCIAIS referente ao processo de seleção de alunos do Curso de 
Especialização Gestão em Saúde, na modalidade a distância com momentos presenciais. 

 
ATENÇÃO  
 
Reforçamos aos candidatos selecionados sobre os procedimentos a serem seguidos para 
efetivação da matrícula constantes no edital. Alertamos ainda, que todos os candidatos 
selecionados, titulares e suplentes (suplentes no caso de preenchimento de vaga existente 
conforme regras do edital), deverão entregar a documentação pessoalmente. Em destaque os 
itens do edital referentes à matrícula:  
 
 
9. MATRÍCULA  
 
A MATRÍCULA DOS CANDIDATOS SELECIONADOS SERÁ EFETIVADA NO INÍCIO DO 
PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL (PRIMEIRAS 4 HORAS) SENDO OBRIGATÓRIA A 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM 9.1. 
  
OBSERVAÇÃO:  
Havendo pendência ou ausência de qualquer dos documentos requeridos, a matrícula não será 
efetivada e a vaga automaticamente preenchida pelos suplentes selecionados que estiverem 
presentes, em ordem de classificação, e portando os documentos exigidos para matrícula.  
 
8.1 Documentos exigidos na matrícula  

 Fotocópia autenticada do documento de identidade, na qual conste o campo “naturalidade” 
(frente e verso na mesma folha). HABILITAÇÃO NÃO CONTÉM O CAMPO 
NATURALIDADE;  

 Fotocópia da Certidão de Casamento, caso haja divergência do nome constante na 
documentação apresentada;  

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

 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 
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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;  

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

 

 

POLOS UAB 
DATA DO 1º 
MOMENTO 
PRESENCIAL 

HORÁRIOS DO ENCONTRO 
PRESENCIAL 

ENDEREÇO 

Blumenau/SC 07 e 08/11/2018 
07/11 – Tarde e noite – início as 13:00 
08/11 – Manhã e tarde – início as 9:00 

Alameda Rio Branco, 574 – 
Centro – Blumenau/SC 

Breves/PA 08 e 09/11/2018 
08/11 – Tarde e noite – início as 16:00 
09/11 – Manhã e tarde – início as 9:00 

Avenida Rio Branco, 1752 – 
Aeroporto – Breves – PA 

Gravatá/PE 09 e 10/11/2018 
09/11 – Tarde e noite – início as 13:00 
10/11 – Manhã e tarde – início as 9:00 

Avenida Joaquim Didier, 153 – 
Cruzeiro – Centro – Gravatá/PE 

Ipatinga/MG 29 e 30/10/2018 
29/10 – Tarde e noite – início as 13:00 
30/10 – Manhã e tarde – início as 9:00 

Rua Fernando de Noronha, 
490 - Bom Retiro – 
Ipatinga/MG 

Novo Hamburgo/RS 12 e 13/11/2018 
12/11 – Tarde e noite – início as 13:00 
13/11 – Manhã e tarde – início as 9:00 

Rua David Canabarro, 20 - 7º 
andar -  Centro - Novo 
Hamburgo - RS 

São Gonçalo do 
Amarante/CE 

29 e 30/10/2018 
29/10 – Tarde e noite – início as 13:00 
30/10 – Manhã e tarde – início as 9:00 

Rua estrada da liberdade, s/n – 
Liberdade – São Gonçalo do 
Amarante/CE 

 

2º Encontro Presencial – previsto para junho/2019 

3º Encontro Presencial – previsto para outubro/novembro/2019  

 
 
 

Coordenação da UAB-EAD/ENSP/Fiocruz 

 


