
 
 

 1º ADITIVO DE RETIFICAÇÃO À CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA DOS CURSOS DE MESTRADO 

E DOUTORADO ACADÊMICOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM SAÚDE 

PÚBLICA E MEIO AMBIENTE DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA (ENSP) –

2023 

Publicado em 25/8/2022 

 
Conforme deliberado na reunião de CGPG realizada em 25 de Agosto de 2022, fica 

estabelecido: 
   No subitem 6.1 letra d  

 

ONDE SE LÊ: 

Candidatos que tiverem comprovante de proficiência em língua inglesa estarão dispensados de 

realizar a prova de inglês. Também estarão dispensados da prova candidatos que tenham sido 

aprovados anteriormente em prova de inglês em cursos de mestrado ou doutorado da ENSP no 

período compatível, conforme indicado a seguir. Desse modo, estarão dispensados da prova de 

inglês aqueles que apresentarem qualquer um dos documentos de proficiência em inglês a seguir, 

em cópia legível (frente e verso) digitalizado em PDF: i. TOEFL Internet-Based (iBT), com pontuação 

mínima de 57 (dentro do prazo de validade de dois anos); ii. TOEFL ITP, com pontuação mínima de 

460 (dentro do prazo de validade de dois anos); 6 iii. IELTS, com nota mínima 5,0 (dentro do prazo 

de validade de dois anos); iv. Certificados do Michigan (ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE, CAE 

e CPE). Também estarão dispensados da prova de inglês: 

I. Ex aluno dos cursos de Mestrado Acadêmico ou de Doutorado que tenha concluído o curso, 

desistente ou desligado, aprovado em exame de proficiência em língua inglesa aplicado pela 

ENSP entre 2017 e 2022 (período dos últimos seis anos); 

II.  II. Alunos de Mestrado Acadêmico da ENSP em curso (Turmas 2021 e 2022);  

III. III. Candidatos dos Programas de Saúde Pública, Saúde Pública e Meio Ambiente, e 

Epidemiologia em Saúde Pública da ENSP (Turma 2022) aprovados na prova de inglês 

aplicada em 26/10/2021, com nota mínima de 6 pontos. Nos casos de isenção da prova de 

inglês, o candidato deverá requerer no documento “Requerimento de Dispensa da Prova de 

Inglês” (ANEXO VI. REQUERIMENTO DE DISPENSA DA PROVA DE INGLÊS, p.24) desta 

Chamada, a dispensa da referida prova, com menção ao motivo da isenção e anexar ao 

sistema para envio junto com a documentação de inscrição. Nos casos de proficiência em 

língua inglesa é obrigatório o envio do comprovante de proficiência, documento cuja 

autenticidade e veracidade das informações serão averiguadas. O não preenchimento do 

requerimento ocasionará na realização da prova conforme o Cronograma desta Seleção. 

Para os candidatos que não possuem comprovante de proficiência em língua inglesa, a prova 



de inglês será obrigatória e realizada no dia 26/09/2022. 

 

 

 

 

LEIA-SE: 

Candidatos que tiverem comprovante de proficiência em língua inglesa estarão dispensados de 

realizar a prova de inglês. Também estarão dispensados da prova candidatos que tenham sido 

aprovados anteriormente em prova de inglês em cursos de mestrado ou doutorado da ENSP no 

período compatível, conforme indicado a seguir. Desse modo, estarão dispensados da prova de 

inglês aqueles que apresentarem qualquer um dos documentos de proficiência em inglês a seguir, 

em cópia legível (frente e verso) digitalizado em PDF: i. TOEFL Internet-Based (iBT), com pontuação 

mínima de 57 (dentro do prazo de validade de dois anos); ii. TOEFL ITP, com pontuação mínima de 

460 (dentro do prazo de validade de dois anos); 6 iii. IELTS, com nota mínima 5,0 (dentro do prazo 

de validade de dois anos); iv. Certificados do Michigan (ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE, CAE 

e CPE). Também estarão dispensados da prova de inglês: 

I. Ex aluno dos cursos de Mestrado Acadêmico e Profissional ou de Doutorado oferecidos pela 

ENSP que tenha concluído o curso, desistente ou desligado, aprovado em exame de 

proficiência em língua inglesa aplicado pela ENSP entre 2017 e 2022 (período dos últimos 

seis anos); 

II.  II. Alunos de Mestrado Acadêmico da ENSP em curso (Turmas 2021 e 2022);  

III. III. Candidatos dos Programas de Saúde Pública, Saúde Pública e Meio Ambiente, e 

Epidemiologia em Saúde Pública da ENSP (Turma 2022) aprovados na prova de inglês 

aplicada em 26/10/2021, com nota mínima de 6 pontos. Nos casos de isenção da prova de 

inglês, o candidato deverá requerer no documento “Requerimento de Dispensa da Prova de 

Inglês” (ANEXO VI. REQUERIMENTO DE DISPENSA DA PROVA DE INGLÊS, p.24) desta 

Chamada, a dispensa da referida prova, com menção ao motivo da isenção e anexar ao 

sistema para envio junto com a documentação de inscrição. Nos casos de proficiência em 

língua inglesa é obrigatório o envio do comprovante de proficiência, documento cuja 

autenticidade e veracidade das informações serão averiguadas. O não preenchimento do 

requerimento ocasionará na realização da prova conforme o Cronograma desta Seleção. 

Para os candidatos que não possuem comprovante de proficiência em língua inglesa, a prova 

de inglês será obrigatória e realizada no dia 26/09/2022. 
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