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Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2016 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO EM SAÚDE PARA 

A MARINHA DO BRASIL  

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS 

RETIFICAÇÃO  

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria 

com a Marinha do Brasil por intermédio da Diretoria de Saúde da Marinha (DSM) como Organização Militar 

Orientadora Técnica (OMOT), torna pública por meio deste Edital, a RETIFICAÇÃO das Normas para o 

processo de seleção de ALUNOS, referente a " 11/2016 - Edital para Seleção de Alunos", publicado no Portal 

EAD/ENSP/Fiocruz (www.ead.fiocruz.br/editais) em 30 de novembro de 2016, do Curso de Especialização 

Gestão em Saúde para a Marinha do Brasil, na modalidade a distância com momentos presenciais. 

Coordenação do curso: Clayre Maria Bonfim Lopes e Vanessa Costa e Silva 
E-mail para contato: pseletivo@ead.fiocruz.br  
 
A Coordenação do Curso, no uso das suas atribuições, e, verificando a necessidade, a conveniência e a 
oportunidade, resolve promover as seguintes retificações: 
 
No item 6 “INSCRIÇÕES”, onde se lê:  
Período de inscrição: 30 de novembro a 07 de dezembro de 2016.  
 
Leia-se:  
Período de inscrição: 30 de novembro a 09 de dezembro de 2016.  
 
Sendo assim, fica prorrogada a data de inscrição on-line e de envio da documentação comprobatória para 
até 09 de dezembro de 2016, sendo esta a data final para postagem da documentação.  
 

No item 7 "REGRAS E CRITÉRIOS PARA AS INSCRIÇÕES", onde se lê: 
 
7.2 Além de efetuar o pedido de inscrição pela internet, cada aluno selecionado do Corpo de Saúde da 
Marinha (CMS) deverá enviar para a EGN toda a documentação comprobatória exigida no item 8 deste 
edital, conforme orientação contida no BONO (Boletim de Ordem e Notícias da Marinha do Brasil) Especial 
Nº 868/2016. 
 
Leia-se: 
7.2 Além de efetuar o pedido de inscrição pela internet, cada aluno selecionado do Corpo de Saúde da 
Marinha (CMS) deverá enviar para a EGN toda a documentação comprobatória exigida no item 8 deste 
edital, conforme orientação contida no BONO (Boletim de Ordem e Notícias da Marinha do Brasil) Especial 
Nº 901/2016.  

http://www.ead.fiocruz.br/_downloads/edital2419v1.pdf
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No  item 9 "SELEÇÃO", onde se lê: 
 
9.2 Após a finalização da seleção, a Coordenação do Curso enviará a Ata de Resultado de Seleção, 
juntamente com a documentação dos candidatos selecionados, ao SECA Lato até o dia 16/12/2016. 
 
Leia-se: 
 
9.2 Após a finalização da seleção, a Coordenação do Curso enviará a Ata de Resultado de Seleção, 
juntamente com a documentação dos candidatos selecionados, ao SECA Lato até o dia 02/01/2017. 
 
No item 10 "RESULTADOS DA SELEÇÃO", onde se lê: 
 
10.1. A Coordenação do Curso, a ENSP/Fiocruz e a EGN responsabilizar-se-ão, pela seleção e divulgação da 
LISTA FINAL dos candidatos SELECIONADOS, em ordem alfabética, no Portal EAD: 
www.ead.fiocruz.br/editais,  a partir do dia 19/12/2016. 
 
Leia-se: 
 
10.1. A Coordenação do Curso, a ENSP/Fiocruz e a EGN responsabilizar-se-ão, pela seleção e divulgação da 
LISTA FINAL dos candidatos SELECIONADOS, em ordem alfabética, no Portal EAD: 
www.ead.fiocruz.br/editais,  a partir do dia 03/01/2017. 
 
 
Todas as demais condições estabelecidas no edital ficam ratificadas.    

 

 
Coordenação EAD/ENSP/Fiocruz 

 
 
 
                                                           

 


