
 
 

 
 

 

 

 

  

 
CURSO  DE  ESPECIALIZAÇÃO  IMPACTOS  DA  VIOLÊNCIA  NA  SAÚDE  -  2020 

PROCESSO SELETIVO DE TUTORES  

RELAÇÃO DE CANDIDATOS SELECIONADOS PARA A 2ª ETAPA 

 

Publicado em 18 de agosto de 2020 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz  (Fiocruz)e a Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, tornam pública, por meio deste instrumento de divulgação, a 
relação de  candidatos selecionados (em ordem alfabética) para a 2ª etapa do processo de seleção para o 
preenchimento de vagas de tutores-docentes do Curso de Especialização Impactos da Violência na Saúde - 
2020, na modalidade a distância, com momentos presenciais. 

Os candidatos selecionados devem cumprir rigorosamente todos procedimentos para efetivação da matrícula, 
descritos neste documento. 

 

CANDIDATOS SELECIONADOS PARA A 2ª ETAPA 

AURELIANO LOPES DA SILVA JUNIOR 

BÁRBARA ZILLI HAANWINCKEL 

CARLA MOURA CAZELLI 

FABIANA APARECIDA DOS SANTOS 

FÁTIMA CECHETTO 

FERNANDA MARA DA SILVA LIMA 

FERNANDA SERPELONI 

FERNANDO JOSÉ GUEDES DA SILVA JÚNIOR 

JANAINA FERRO PEREIRA 

JEANNE DE SOUZA LIMA 

KELY CRISTINA MAGALHAES DECOTELLI 

LETÍCIA GONÇALVES 

MARIA CIRLENE CASER 

MARIA FERNANDA TERRA 

NELSON DE SOUSA MOTTA MARRIEL 

PATRICIA DOS SANTOS DA COSTA 

RAIMUNDA MATILDE DO NASCIMENTO MANGAS 

RENATA PIRES PESCE 

SAMUEL GONÇALVES PINTO 

VALÉRIA PEREIRA SILVA 

 

Procedimentos de matrícula: 

Cada candidato deverá realizar a matrícula, exclusivamente via internet, ANEXANDO os documentos exigidos, 
DIGITALIZADOS, por meio do endereço eletrônico abaixo: 

https://matricula.ead.fiocruz.br  
 

https://extranet.ead.fiocruz.br/simios/consulta/script/consulta_aluno03.php?cpf=10048349771&id_nucleo_aluno=254078
https://extranet.ead.fiocruz.br/simios/consulta/script/consulta_aluno03.php?cpf=01514641623&id_nucleo_aluno=253961
https://extranet.ead.fiocruz.br/simios/consulta/script/consulta_aluno03.php?cpf=65269039753&id_nucleo_aluno=253772
https://extranet.ead.fiocruz.br/simios/consulta/script/consulta_aluno03.php?cpf=27175851847&id_nucleo_aluno=253732
https://extranet.ead.fiocruz.br/simios/consulta/script/consulta_aluno03.php?cpf=02942831707&id_nucleo_aluno=254002
https://extranet.ead.fiocruz.br/simios/consulta/script/consulta_aluno03.php?cpf=26167840253&id_nucleo_aluno=253933
https://extranet.ead.fiocruz.br/simios/consulta/script/consulta_aluno03.php?cpf=07705750724&id_nucleo_aluno=254014
https://extranet.ead.fiocruz.br/simios/consulta/script/consulta_aluno03.php?cpf=05143412625&id_nucleo_aluno=254046
https://extranet.ead.fiocruz.br/simios/consulta/script/consulta_aluno03.php?cpf=09963257780&id_nucleo_aluno=254017
https://matricula.ead.fiocruz.br/
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 Cada arquivo deve estar em formato PDF e ter no máximo 1MB. 

Os candidatos selecionados deverão enviar os documentos exigidos na matrícula até 20/08/2019. 

OBSERVAÇÕES:  

 envio dos documentos deverá ser efetuado impreterivelmente até 16 horas (horário de Brasília) do 
dia 20/08/2019.  

 Antes de iniciar o envio dos documentos, o candidato deverá ficar atento ao prazo de encerramento 
(dia e hora) estabelecido no edital. O procedimento de anexação dos documentos poderá ser 
interrompido automaticamente e o candidato não conseguirá anexar todos os documentos exigidos. 

 

Documentos exigidos na matrícula: 

a. Diploma de graduação (frente e verso no mesmo arquivo). Os candidatos que ainda não possuem diploma 
de graduação 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 a 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 por 
universidade brasileira; 

b. Carteira de identidade em que conste o campo naturalidade (frente e verso na mesma folha). A Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita porque não consta o campo naturalidade. Não será aceito nenhum 
documento de identidade que tenha prazo de validade. 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 (1 arquivo); 

c. CPF (frente e verso no mesmo arquivo). Dispensado caso conste o número na carteira de identidade; 

d. 01 (uma) fotografia 3x4, recente (1 arquivo); 

e. Certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma de graduação (1 arquivo); 

f.  Termo de Veracidade (Anexo I). 
 
Acompanhe a divulgação  da lista dos candidatos selecionados com matrícula confirmada no Portal 
www.ensino.ensp.fiocruz.br  e/ou no Portal www.ead.fiocruz.br , a partir de 26/08/2020. 

 

                                                                                       Serviço de Gestão Acadêmica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pseletivo@ead.fiocruz.br
http://www.ensino.ensp.fiocruz.br/
http://www.ensino.ensp.fiocruz.br/
http://www.ead.fiocruz.br/


 
 

Serviço de Gestão Acadêmica - Rua Leopoldo Bulhões, 1.480, Térreo – Manguinhos-RJ – 21041-210 
E-mail: pseletivo@ead.fiocruz.br    Homepage: http://www.ensino.ensp.fiocruz.br 

 

3 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 
 
 
 

 

Eu, ____________________________________________________________, inscrito no CPF sob o nº 

__________________________________, declaro, sob as penas previstas no Código Penal Brasileiro, que as 

informações e os documentos apresentados para fins de minha matrícula no Curso de 

_______________________________________________________________ ofertado pela Escola Nacional 

de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz são verdadeiros e autênticos. 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente. 

 

 
Rio de Janeiro, __________de______________________ de ____________  

 
 
 

______________________________________________________ 
                                                          Assinatura 
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