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SELEÇÃO PARA O DOUTORADO EM SAÚDE PÚBLICA 

ENSP/FIOCRUZ 2019 

 

Relação Preliminar de Candidatos(as) com Inscrição Não Homologada 
 

OBSERVAÇÕES: 

1) Caso verifique que seu nome não consta em nenhuma das listagens divulgadas, o candidato deverá contatar o SECA por meio do e-mail 

selecaodoutoradosp@ensp.fiocruz.br ou comparecer pessoalmente no setor nos dias 04, 05, 08, 09 e 10 de outubro de 2018.  

2) Caso verifique que seu nome consta na listagem divulgada de inscrição não homologada, o candidato deverá encaminhar a documentação faltante, em 

anexo, para o e-mail selecaodoutoradosp@ensp.fiocruz.br nos dias 04, 05, 08, 09 e 10 de outubro de 2018, a fim de regularizar a sua situação. 

3) No dia 16 de outubro de 2018 será disponibilizada na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública > ENSP a listagem 

final dos candidatos cujas inscrições foram homologadas ou não.  

4) Não serão fornecidas informações por telefone. 

 
N° de inscrição na 

Plataforma SIGA 
Nome do Candidato(a) 

Área de 

Concentração 
Motivo ou documento não enviado 

127170-012018 Carolina de Campos Carvalho PPGCS 

Não apresentou comprovante de pagamento referente à taxa de 

realização da prova de inglês que atenda aos requisitos da Chamada para 

Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letra c. 

127163-012018 Christiane Goulart Carpio SVS 
Não apresentou publicação científica que atenda aos requisitos da 

Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letra h. 

127246-012018 Cinthia de Mello Vitorio DPSDPTTDH 

Não apresentou currículo criado na Plataforma Lattes-CNPq e 

publicação científica que atendam aos requisitos da Chamada para 

Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letras d; h. 

127310-012018 
Danyella Kessea Travassos 

Torres de Paiva 
PPGCS 

Não apresentou publicação científica que atenda aos requisitos da 

Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letra h. 
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127539-012018 Elinaldo Leite Quixabeiro DPSDPTTDH 

Não apresentou comprovante de pagamento referente à taxa de 

realização da prova de inglês que atenda aos requisitos da Chamada para 

Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letra c. 

126231-012018 Francilene de Sousa Vieira PPGCS 

Não apresentou comprovante de pagamento legível e contracheque que 

atendam aos requisitos da Chamada para Seleção Pública, conforme 

subitem 5.1.1, letra c.  

127446-012018 Isabel Cristina Maria da Costa SVS 
Não apresentou publicação científica que atenda aos requisitos da 

Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letra h. 

126571-012018 Kátia Maria Ribeiro de Souza PPGCS 
Não apresentou publicação científica que atenda aos requisitos da 

Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letra h. 

127563-012018 Maria Verônica Jarry Viveros PPGCS 
Não apresentou publicação científica que atenda aos requisitos da 

Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letra h. 

126740-012018 Mayara de Azeredo Rezende PPGCS 
Não apresentou publicação científica que atenda aos requisitos da 

Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letra h. 

 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO: 

DPSDPTTDH – Determinação dos Processos Saúde-Doença: Produção/Trabalho, Território e Direitos Humanos 

PPGCS – Políticas, Planejamento, Gestão e Cuidado em Saúde 

SVS – Sociedade, Violência e Saúde 
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