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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE RISCO DE EMERGÊNCIAS E DESASTRES EM SAÚDE 

PÚBLICA - 2020 
 

PROCESSO SELETIVO DE TUTORES 
 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS SELECIONADOS PARA A 2ª ETAPA  

(CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM EAD) 
 
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz), através do 
Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde (CEPEDES), em parceria com a 
Secretaria de Vigilância em Saúde – Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Vigilância das 
Emergências em Saúde Pública, do Ministério da Saúde, torna pública, por meio deste instrumento de 
divulgação, a relação de candidatos selecionados, em ordem alfabética, para a segunda etapa do processo de 
seleção para preenchimento de vagas de TUTORES do Curso de Especialização em Gestão de Risco de 
Emergências e Desastres em Saúde Pública - 2020, na modalidade a distância, com encontros presenciais. 
 
Os candidatos selecionados devem cumprir rigorosamente todos procedimentos para efetivação da matrícula, 
descritos no edital que rege este processo seletivo e destacados neste documento. 

 
 

                             CANDIDATOS SELECIONADOS 

ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA 

FERNANDO ROCHA LUCENA LOPES 

JACKLINE LEITE DE OLIVEIRA 

JULIANA DOS CARMO REIS 

JULIANA VALENTIM CHAIBLICH 

KARLA CAMILA LIMA DE SOUZA 

LUDIMILA RAUPP DE ALMEIDA DA SILVA 

MABEL MELO SOUSA 

MARCOS VINICIUS DE BARROS PINHEIRO 

MARIA ISABEL RAMOS DA SILVA ABELSON 

MARIANO ANDRADE DA SILVA 

SORAYA GEHA GONÇALVES 

 

Em destaque os itens do edital referentes à matrícula: 

Os candidatos selecionados deverão POSTAR OS DOCUMENTOS exigidos na matrícula até 
28/08/2019. 
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Procedimento para matrícula: 
 
Os candidatos selecionados deverão enviar pelos correios, preferencialmente via Sedex ou carta registrada, 
toda a documentação exigida para o endereço informado abaixo. Os candidatos selecionados que deixarem de 
POSTAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA MATRÍCULA até o dia 28/08/2019 serão considerados desistentes.  

E N S P / F I O C R U Z 
            Curso de Especialização em Gestão de Risco de Emergências e Desastres em Saúde Pública - 2020  

SELEÇÃO DE TUTORES 
Caixa Postal 35519 - CEP 21040-970 – Rio de Janeiro-RJ 

 

Documentos exigidos na matrícula: 

a. Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade, e que conste o campo NATURALIDADE (frente e 
verso na mesma folha);  
b. Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o número na carteira de 
identidade;  
c. Uma foto 3x4 recente, com o nome completo do candidato escrito no verso. Não serão aceitas fotos 
escaneadas; 
d. Fotocópia da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome da candidata em relação aos documentos 
apresentados (não precisa ser autenticada); 
e. Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha). 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.  
f. Fotocópia autenticada e legível do diploma de pós-graduação stricto sensu – mestrado e/ou doutorado (frente 
e verso na mesma folha). Os candidatos que ainda não possuem o diploma deverão apresentar declaração de 
conclusão de curso, informando data da defesa da dissertação ou tese, 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. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

 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 dos documentos cujos dados estejam ILEGÍVEIS; 

 As fotocópias de todos os documentos devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 

 Havendo pendência e ausência de qualquer dos documentos requeridos, a matrícula não será efetivada; 

A divulgação dos alunos matriculados será feita no Portal EAD/ENSP/Fiocruz ( www.ead.fiocruz.br ) e no Portal 
do Ensino da ENSP (www.ensino.ensp.fiocruz.br) a partir de 19/09/2019;  

 

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2019. 
Serviço de Gestão Acadêmica 

 

http://www.ead.fiocruz.br/
http://www.ensino.ensp.fiocruz.br/

