CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO IMPACTOS DA VIOLÊNCIA NA ESCOLA
PROCESSO SELETIVO DE TUTORES
RELAÇÃO DE CANDIDATOS SELECIONADOS
Publicado em 03 de outubro de 2018
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), através da Coordenação de Desenvolvimento Educacional e EAD (CDEAD) e a
Universidade Aberta do Brasil (UAB/MEC), tornam pública, por meio deste instrumento
de divulgação, a relação de candidatos selecionados no processo de seleção para
preenchimento de vagas de TUTORES do Curso de Especialização Impactos da Violência
na Escola, na modalidade a distância com momentos presenciais.
Chamamos a atenção dos candidatos selecionados sobre os procedimentos a serem
seguidos para efetivação da matrícula constantes no edital. Alertamos ainda, que todos
os candidatos selecionados e listados abaixo deverão entregar a documentação
pessoalmente. Em destaque os itens do edital referentes à matrícula:
8. MATRÍCULA
A MATRÍCULA DOS CANDIDATOS SELECIONADOS SERÁ EFETIVADA NO INÍCIO DA OFICINA
DE FORMAÇÃO DE TUTORES (PRIMEIRAS 4 HORAS) SENDO OBRIGATÓRIA A ENTREGA
DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM 8.1.
OBSERVAÇÕES:
 Havendo pendência de qualquer dos documentos requeridos, a matrícula para a
segunda etapa não será efetivada;
 A Oficina de Formação de Tutores será realizada no período de 15 a 19 de
outubro.
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;
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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;



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

CANDIDATOS SELECIONADOS
AURELIANO LOPES DA SILVA JUNIOR
BÁRBARA ZILLI HAANWINCKEL
CARLA MOURA CAZELLI
CLAUDIA TOFFANO BENEVENTO
GISELA PASCALE DE CAMARGO LEITE
KELY CRISTINA MAGALHÃES DECOTELLI
LIANE MARIA BRAGA DA SILVEIRA
LUIZA MARIA FIGUEIRA CROMACK
LYDIMARA LAMARCA ENNES DRUMOND
NELSON DE SOUZA MOTTA MARRIEL
PENHA FARIA DA CUNHA
RAIMUNDA MATILDE DO NASCIMENTO MANGAS
RENATA PIRES PESCE
SILVANA COSTA CAETANO
SIMONE GRATIVOL MARCHON
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