
                                                           
 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS 

 
    RELAÇÃO DE CANDIDATOS SELECIONADOS – POLO DE GOIANÉSIA-GO 

 
 
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no âmbito da 
parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB/MEC), torna pública, por meio deste instrumento de 
divulgação, a relação de candidatos selecionados, em ordem alfabética, bem como a dos suplentes, estes em 
ordem de classificação, para o processo de seleção de vagas remanescentes de alunos, exclusivamente para 
o polo de Goianésia-GO, do Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Investimentos na Educação 
Básica, na modalidade a distância com momentos presenciais. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em destaque informações referentes à MATRÍCULA:  
 
EXCLUSIVAMENTE PARA O POLO DE GOIANÉSIA a matrícula dos candidatos selecionados (titulares e suplentes) 
será efetivada no início do primeiro encontro presencial sendo obrigatória a entrega, pessoalmente, dos 
documentos exigidos abaixo: 
 
a. Fotocópia autenticada da carteira de identidade, na qual conste o campo “naturalidade” (frente e verso na 
mesma folha);  

                           CANDIDATOS SELECIONADOS 

APARECIDA DE SOUSA GARCÊZ 

BRAULIO HENRIQUE AVELINO SILVA 

ELAINE GONÇALVES PEREIRA MACHADO 

FERNANDA BENILDES LOPES 

HÉVILA DE ASSIS SANTANA MARTINS 

MARTA HELENA DE OLIVEIRA SILVA 

SOLANGE APARECIDA WOLFF FERRAZ 

SUPLENTES 

1º KATIA REGINA BARBOSA DE ALMEIDA 

2º DANIELLE CRISTINA URBANETTO DIONISIO 



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.  
 

OBSERVAÇÕES:  
 

 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;  
 

 O PRIMEIRO ENCONTRO (abertura do curso) está previsto para ocorrer nos dias 29 e 30/03/2019. 
 
 

                                                                                                                                          Rio de janeiro, 27 de fevereiro de 2019 
 
                                                                                                                                              Serviço de Gestão Acadêmica 


